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JAARGANG 6
Redactie: Bestuur Bond van Wapenbroeders Afd. Roermond

De wijzigingen van de laatste weken zijn hierin verwerkt.
Roermond, 18 oktober 2014.

Dit Nieuwsbulletin, dat de vorm heeft van vóór 1 januari 2014, bevat uitsluitend een overzicht met gedetailleerde informatie van de in de komende
maanden geplande activiteiten en een jaarprogramma dat een globaal
overzicht geeft van de activiteiten en belangrijke andere gebeurtenissen
(zoals vergaderingen) die tot dusver bekend zijn. Als gevolg van wat bestuurswisselingen heeft het zittende bestuur besloten de coördinatie van de
activiteiten, in ieder geval tot en met de ALV/ Jaarvergadering van de afdeling in januari 2015, in handen te geven van de volgende drie heren:
Dhr. Thei Willen(tel: 0049 24362327; e-mail: thei.willen@onlinehome.de)
v.w.b. het maandelijks schieten; dhr. Hub Aendekerk (tel: 0475 337830; email: hub.aendekerk@gmail.com ) v.w.b. het maandelijks beugelen en dhr.
Michel Vliexs (tel: 0475 795232/ 06-41213205; e-mail:
bvw.afd.roermond@gmail.com ) voor alle andere activiteiten.
Indien bij de activiteiten gevraagd wordt om zich hiervoor aan te melden
en/ of een bepaalde financiële bijdrage aan deelname is verbonden, meldt
u zich dan op tijd aan en maak op tijd het geld over. Daarmee
helpt u het bestuur aanzienlijk bij het voorbereiden van de activiteiten.
De volgende woorden vormen nog steeds de peilers van onze Bond van Wapenbroeders:
SAAMHORIGHEID, KAMERAADSCHAP, WEDERZIJDS RESPECT en WEDERZIJDS
VERTROUWEN.
**********

Secretariaat: Nassaustate 28, 6043 GW Roermond – Tel.: 0475 795232/ 06- 41213205 – e-mail: bvw.afd.roermond@gmail.com
Website: www.wapenbroederszuidelijknederland.nl - Bond van Wapenbroeders Afd. Roermond bankrekening: NL08RABO017.41.24.805
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ACTIVITEITEN
Het bestuur zal bij bezoek aan activiteiten zo nodig transport coördineren en aangeven vanaf welk verzamelpunt wordt vertrokken. Dit staat dan bij de betreffende activiteiten aangegeven. Indien bij de betreffende activiteiten niet is aangegeven dat transport wordt gecoördineerd en van welk verzamelpunt
wordt vertrokken, is het de bedoeling dat de deelnemers op eigen gelegenheid naar de plaats van de activiteit gaan.
Als er bij een activiteit wordt aangegeven dat u zich daarvoor bij één van de drie op blz 1 genoemde
heren dient aan te melden, dan is het de bedoeling dat u zich door middel van een e-mail berichtje of
telefonisch bij hem aanmeldt (zie het op bladzijde 1 vermeld e-mail adres en telefoonnummer). Het is
niet verplicht om zich af te melden wanneer men niet aan een activiteit deelneemt, tenzij uitdrukkelijk
daarom wordt gevraagd. Het afmelden helpt natuurlijk wel bij het coördineren van de verschillende activiteiten.
Beugelen en schieten
Beugelen: In principe elke laatste donderdag van de maand.
2014: 27 november en 19 december.
2015: 29 januari, 26 februari, 26 maart, 30 april, 28 mei en 25 juni.
Contactmiddagen met beugelen op Geelenhoof, Grathemerweg 16, Kelpen-Oler
Tijd
14.00 –
Contactmiddag met beugelen
17.00
Kosten
€ 5,00 per persoon, ter plaatse te voldoen
Tenue
Vrij.
Aanmelden
U wordt verzocht de maandag voorafgaande aan het beugelen bij Hub
Aendekerk op te geven wanneer u aan het beugelen wilt deelnemen (tel:
0475 337830; e-mail: hub.aendekerk@gmail.com). Als u niet tot de vaste
groep van beugelaars behoort maar wel graag hieraan wilt deelnemen, geeft u
zich dan op bij Hub Aendekerk. Om de continuïteit te waarborgen hebben wij
nog beugelaars nodig. Ook als u nooit eerder gebeugeld heeft, kunt u zich
aanmelden. U kunt het beugelen dan op de baan leren.
In verband met de te maken kosten voor het gebruik van de beugelbaan is een deelname van minimaal 8 personen nodig. Als er minder dan 8 personen zich voor de betreffende beugelmiddag
hebben aangemeld, zal deze beugelmiddag in principe helaas moeten worden afgelast. Degenen
die zich hebben aangemeld zullen dan hiervan op de hoogte worden gebracht.
Schieten: In principe elke tweede maandag van de maand.
2014: 10 november, 8 december.
2015: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni.
(in juli en augustus geen schieten):
Contactavond met schieten bij SV De Leuker, Sportparklaan 2, Swalmen
Tijden
19.30-22.00
Schieten.
Kosten
€.2,50 per persoon per avond bij minimaal 20 regelmatige
deelnemers, ook wanneer men niet aan een schietavond
deelneemt.
Tenue
Vrij.
Aanmelden
Wanneer u aan het maandelijks schieten wilt deelnemen
en zich nog niet heeft aangemeld, wordt u verzocht con2
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tact op te nemen met Thei Willen (tel: 0049 24362327;
e-mail: thei.willen@onlinehome.de ). Wij kunnen nog
veel vaste schutters gebruiken. Kom rustig naar de contactavonden met schieten, ook als u niet eerder geschoten
heeft. Wij kunnen u dan de fijne kneepjes van deze sport
bijbrengen
Nogmaals ter herinnering: Als u zich opgeeft voor deelname aan het schieten, verbindt u zich tot
het betalen van €2,50 per geplande schietavond, ongeacht of u wel dan niet aan een schietavond
deelneemt. Dit is een afspraak die al enige jaren geldt!!!
Vanaf 14 januari 2013 zijn actief dienende militairen en oud-militairen uit Roermond en omgeving, die nog niet bij de Afdeling Roermond zijn ingedeeld, ook van harte welkom om maandelijks
op de tweede maandag van de maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus) tussen
19.30 en 22.00 uur naar het schietlokaal te komen voor een social en kennismaking met onze leden
en donateurs. Vanzelfsprekend kan men dan aan het schieten deelnemen.
13 november 2014: Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid te
Haelen
Plaats

Tijden

Tenue (zie ook
Noot onderaan
ACTIVITEITEN)
Banieren
Aanmelden

Monument van Verdraagzaamheid te Haelen.
Adres: NME-Centrum St. Elisabethshof (Bezoekerscentrum
Leudal), Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen.
13.00 uur ………. Verzamelen in de tent vlak voor het gebouw.
14.00 uur ………. Aanvang herdenking.
Ca. 15.15 uur ….. Einde.
Indien u over het Bondstenue beschikt, wordt u verzocht in dit
tenue met modeldecoraties aan de herdenking deel te nemen.

Organisatie

Herdenking zonder banieren.
Z.s.m. doch in ieder geval vóór 26 oktober 2014 bij Michel
Vliexs (tel: 0475 795232/ 06-41213205; e-mail:
bvw.afd.roermond@gmail.com). Daarbij aangeven alleen of
met partner. Michel Vliexs wordt verzocht de nominatieve
opgave uiterlijk 27 oktober 2014 bij Wiel Mackus (2e SC/ 2e
PM RCT WZ-NL) in te dienen, die op zijn beurt de totaalopgave uiterlijk 28 oktober 2014 bij de Stichting Herdenkingsmonument Militairen indient.
Stichting Herdenkingsmonument Militairen te Haelen.

28 november 2014: Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” te Roermond
Plaats

Nadere informatie

Generaal Spoorpaviljoen, gelegen in het Nationaal Herdenkingspark Roermond. Adres: Maastrichterweg 19, 6041 NZ
Roermond.
Op deze tiende bijeenkomst “Een veteraan vertelt” zal Math
Weijers, onze Voorzitter ad interim, spreken over zijn uitzending als VN-waarnemer in 1991/92 en 1995/96 alsmede zijn
uitzendingen met KFOR 1 en diverse ISAF missies. In beeld
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en verhaal zullen wij getuige kunnen zijn van zijn ervaringen.
Het belooft weer een enerverende avond te worden. Limburgse Wapenbroeders, al of niet veteraan, maar ook andere belangstellenden zijn met hun eventuele partners van harte uitgenodigd in het Generaal Spoorpaviljoen.
19.00 uur ………. Aanvang, beginnende met een welkomstwoord en korte introductie door dhr. Hub Aendekerk.
Vrij.
Aanmelden is gewenst via e-mail adres
veteranentreffen1roermond@gmail.com of tel: 06-36275960.
Daarbij aangeven met hoeveel personen u komt.
Afdeling Roermond BvW.

14 december 2014: Kerst-in met buffet en loterij te Roermond
Plaats
Tijden

14.00 – 14.30 uur.
14.35 uur ……….

15.00 uur ……….
16.45 uur ……….
18.30 uur ……….
Kosten
Tenue
Kerstloterij

Aanmelden

Organisatie

Café Zaal ’t Dörp, Raadhuisstraat 35, 6042 JK Roermond
(Maasniel). Telefoon: 0475 323815
Ontvangst met koffie/ thee.
Welkomstwoord door de voorzitter, gevolgd door een kort
muzikaal intermezzo en vervolgens een kerstgedachte, uitgesproken door onze Dienstverlener Hub Aendekerk. Voorts
kerstmuziek.
Aanvang verkoop loten, gevolgd door verloting tijdens het
gezellig samenzijn.
Aanvang buffet.
Einde kerstbijeenkomst.
€.12,50 per persoon (inclusief koffie/ thee + 1 consumptie +
buffet).
Tenue de ville (burgerkleding). Desgewenst Bondstenue of
militair DT met batons.
Wilt u artikelen (alleen nieuwe, ongebruikte) voor deze loterij
ter beschikking stellen, neem dan contact op met Hub Aendekerk (tel: 0475 337830; e-mail: hub.aendekerk@gmail.com )
om een afspraak te maken voor het brengen van de artikelen.
Z.s.m. doch in ieder geval vóór 6 december 2014 bij Michel
Vliexs (tel: 0475 795232/ 06-41213205; e-mail:
bvw.afd.roermond@gmail.com). Daarbij aangeven alleen of
vergezeld van partner en/ of kinderen. Tevens wordt u bij
deelname verzocht een bedrag van €.12,50 per persoon vóór
bovengenoemde datum over te willen maken naar bankrekeningnummer NL08 RABO 0174 1248 05 t.n.v. BvW Afdeling
Roermond te Roermond onder vermelding van “Kerst-in
2014”.
BIC: RABONL2U eventueel nodig voor overmaken van het
buitenland naar Nederland.
Afdeling Roermond BvW.
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17 december 2014: Gezellig samenzijn + kerstdiner te Vught
Plaats
Nadere informatie

Tijden

14.00 – 14.30 uur
14.30 – 17.30 uur
Ca. 17.30 uur …..
Ca. 20.00 uur …..

Kosten
Tenue (zie ook
Noot onderaan
ACTIVITEITEN)
Aanmeldingen

Organisatie

Lunettenkazerne, Lunettenlaan 201, 5263 NT Vught.
De Afdeling ’s-Hertogenbosch e.o. organiseert deze kerstbijeenkomst met diner voor alle Wapenbroeders en eventuele
partners, behorende tot de afdelingen in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg (dus voor zowel de bij het RCT WZ-NL aangesloten afdelingen als de afdelingen die (nog) niet tot het
samenwerkingsverband zijn toegetreden.
Ontvangst met koffie/ thee in de Prinsenkamer van het KEK
complex.
Gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en kerstmuziek. Tussen de bedrijven door zal er ook een loterij worden georganiseerd met mooie prijzen.
Kerstdiner met 3 gangen.
Einde kerstbijeenkomst.
€.25,00 per persoon (inclusief 2 consumpties en 1 glas wijn,
bier of frisdrank bij het diner).
Indien u over het Bondstenue beschikt, wordt u verzocht in dit
tenue met batons deel te nemen. Desgewenst militair DT met
batons of net burger.
Z.s.m. doch in ieder geval vóór 1 december 2014 door een
bedrag van €.25,00 per persoon over te maken naar bankrekeningnummer NL75 INGB 0006 3157 95 t.n.v. Wapenbroeders
’s-Hertogenbosch onder vermelding van “Kerstdiner 2014”.
Graag uw voorkeur voor vlees (= VL) of vis (= VI) hierbij
aangeven. Deze keuze is onder voorbehoud dat er voldoende
aanmeldingen zijn voor visgerechten. Bij onvoldoende aanmeldingen voor vis, zal het hele menu bestaan uit vleesgerechten. Voor menu: zie bijlage. Het overmaken van de eigen bijdrage geldt dus als aanmelding.
Tevens wordt u verzocht bij aanmelding aan Michel Vliexs
(tel: 0475 795232/ 06-41213205; e-mail:
bvw.afd.roermond@gmail.com door te willen geven of u
alleen dan wel met partner deelneemt.
Afdeling ’s-Hertogenbosch e.o. BvW.

03 januari 2015: Nieuwjaarsreceptie Afdeling Roermond te Roermond
Plaats
Tijden

Tenue (zie ook
Noot onderaan
ACTIVITEITEN)
Aanmelden

Café Zaal ’t Dörp, Raadhuisstraat 35, 6042 JK Roermond
(Maasniel). Tel: 0475 323815.
14.00 uur ………. Aanvang receptie.
14.45 uur ………. Welkomstwoord door de voorzitter.
17.00 uur ………. Einde receptie.
Indien u over het Bondstenue beschikt, wordt u verzocht in dit
tenue met batons aan de receptie deel te nemen.
Zo spoedig mogelijk doch in ieder geval vóór donderdag 26
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december 2013 bij Michel Vliexs (tel: 0475 795232/ 0641213205; e-mail: bvw.afd.roermond@gmail.com ) met vermelding van aantal personen (alleen of met partner).
Afdeling Roermond BvW.

Organisatie

05 januari 2015: Nieuwjaarsreceptie Gemeente Roermond te Roermond
Plaats
Tijden
Tenue (zie ook
Noot onderaan
ACTIVITEITEN)
Aanmelden
Organisatie

Gemeentehuis, Markt 31 te Roermond.
16.50 uur ………. Verzamelen in de hal van het gemeentehuis.
17.00 – 19.00 uur Receptie.
Indien u over het Bondstenue beschikt, wordt u verzocht in dit
tenue met batons aan de receptie deel te nemen.
Niet nodig.
Gemeente Roermond.

19 januari 2015: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering Afdeling Roermond
Plaats
Tijden
Tenue (zie ook
Noot onderaan
ACTIVITEITEN)
Uitnodiging

Café Zaal ’t Dörp, Raadhuisstraat 35, 6042 JK Roermond
(Maasniel). Tel: 0475 323815.
19.00 – 19.30 uur Ontvangst.
19.30 uur ………. Aanvang Algemene Ledenvergadering (ALV).
Indien u over het Bondstenue beschikt, wordt u verzocht in dit
tenue met batons aan de ALV deel te nemen.

Convocatie (Uitnodiging) + bijlagen, waaronder de agenda,
worden uiterlijk 3 weken voor de ALV in de maand december
naar alle leden en donateurs van de Afd. Roermond verstuurd.
U wordt verzocht vóór maandag 12 januari 2015 aan de secretaris (Michel Vliexs, tel: 0475 795232/ 06-41213205; email: bvw.afd.roermond@gmail.com ) door te willen geven
als u op de vergadering aanwezig wilt zijn. Degenen die uitgenodigd zijn voor de uitreiking van het Draaginsigne voor
langdurig lidmaatschap BvW/ donateurschap van de Afdeling
Roermond wordt verzocht vóór woensdag 14 januari 2014 te
willen reageren op de uitnodiging.
Organisatie
Afdeling Roermond BvW.
Noot: Indien bij activiteiten aangegeven staat dat men bijvoorkeur in bondstenue dient te verschijnen,
kan men ook in het tenue van andere verenigingen van (oud) militairen verschijnen indien men daarvan
lid is. Bijv: Een Koreaganger of een oud-marinier, die aangesloten is bij de VOKS of het COM maar
ook lid is van de Bond van Wapenbroeders, kan in het VOKS respectievelijk COM tenue verschijnen.
********
Jaarprogramma (voor zover bekend)
2014 (oktober t/m december)
10-11 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
13-11 : 14.00 Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid te Haelen.
18-11 : 19.00 Halfjaarlijkse RCT WZ-NL PR vergadering voor PR functionarissen aangesloten
afdelingen + leden RCT PR team in Café Centraal te Nederweert.
6
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BALV/ Voorzittersoverleg BvW in Echos Home “De Schakel” te Ermelo.
Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
29-11 : 14.00 RCT WZ-NL bestuursvergadering (leden DB + 2 bestuursleden per aangesloten
afdeling) in Café Centraal te Nederweert.
08-12 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
14-12 : 14.00 Kerst-in met buffet en loterij in Café Zaal ’t Dörp te Roermond (Maasniel).
17-12 : 14.00 Gezellig samenzijn + kerstdiner in de Lunettenkazerne te Vught.
19-12 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
2015 (januari t/m juni)
03-01 : 14.00 Nieuwjaarsreceptie Afdeling Roermond in Café Zaal ’t Dörp te Roermond
(Maasniel).
05-01 : 17.00 Nieuwjaarsreceptie Gemeentebestuur Roermond in Gemeentehuis.
12-01 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
19-01 : 19.00 ALV/ Jaarvergadering Afdeling Roermond in Café Zaal ’t Dörp te Roermond
(Maasniel).
29-01 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
09-02 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
26-02 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
27-02 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
01-03 : xx.xx Viering bevrijding van Roermond (nadere bijzonderheden volgen).
09-03 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
26-03 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
27-03 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
xx-03 : xx.xx Reünie/ excursie met alle bij het RCT aangesloten afdelingen.
13-04 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
xx-04 : 14.00 RAF herdenking op het Oude Kerkhof te Roermond (geplande datum 19-04 moet
nog worden gecoördineerd met UK Joint Support Unit in Brunssum).
24-04 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
30-04 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
04-05 : 18.30 Requiem Concert van De Symfonie in de Minderbroederskerk te Roermond, waarna stille tocht naar het Verzetsmonument voor dodenherdenking.
05-05 : xx.xx Bevrijdingsdefilé in Wageningen.
08-05 : 09.00 RCT WZ-NL Reünie tevens Dag der Banieren in de
Luitenant-generaal Bestkazerne te Vredepeel (voormalige KLu basis De Peel).
11-05 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
28-05 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
29-05 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
08-06 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
20-06 : 10.00 Limburgse Veteranendag in Roermond (PR stand opbouwen en bemannen).
25-06 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
27-06 : xx.xx Nederlandse Veteranendag in Den Haag.
********
20-11
27-11
28-11

: 10.00
: 14.00
: 19.00
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BIJLAGE A

MENU KERSTDINER 17 DECEMBER 2014
VOORGERECHT


Salade van polderhoen.

HOOFDGERECHT (VLEES)


Krokant gebakken hoenderdij.

HOOFDGERECHT (VIS)


Zeebaars met mosterd glazuur.

NAGERECHT


Vanille ijs met boerenjongens.

AFSLUITING


Koffie.

Bij het hoofdgerecht wordt een glas rode wijn, witte wijn, bier of frisdrank geserveerd.
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