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Roermond, 20 december 2014.
VOORWOORD VOORZITTER a.i.
Math Weijers
Telefoon: 06- 37194396
E-mail: mathweijers@hotmail.com
Geachte leden en donateurs,
Een druk en hectisch jaar 2014. Nadat in januari Frits Paulissen als nieuwe
voorzitter was aangetreden, besloot Frits medio augustus, om voor hem moverende redenen, af te treden en de voorzittershamer neer te leggen. Initieel wilde hij nog wel wat activiteiten begeleiden, maar ook daarvan heeft hij begin oktober afstand genomen en heeft de vereniging verlaten. Jammer dat je bent weggegaan en ik wil je vanaf deze
plek wel bedanken voor de jarenlange inzet (vanaf 2005) voor de Bond van Wapenbroeders. In
september is ook onze PR man, die tijdelijk de voorzittershamer in handen heeft gehad, uit de
vereniging gegaan.
Het zittende bestuur moest naarstig op zoek naar iemand die de voorzittershamer, in ieder geval
tot aan de Algemene Ledenvergadering in 2015, wilde overnemen. Nadat ik door een aantal leden van het zittende bestuur alsmede onze erevoorzitter ben benaderd en wat telefoontjes en gesprekken over en weer, heb ik na wat bedenktijd besloten die taak op mij te nemen, aangezien
het niet zo kan zijn dat een vereniging van ca. 160 man aan het lot overgelaten wordt.
Wij hebben een grote vereniging (een deel behorende tot de Afdeling Venlo, waarvoor wij als
bestuur verantwoording dragen en waarmee we in de nabije toekomst nog het een en ander moeten bespreken over de invulling van verantwoordelijkheden) en die moet voort blijven bestaan.
Het bestuur heeft ondertussen niet stilgezeten en een tweetal leden bereid gevonden deel uit te
willen maken van een nieuw bestuur dat na de Algemene Ledenvergadering (hopelijk) op de
volledige steun van alle leden en donateurs kan rekenen. Het betreft hier de heren Jos Christiaens
en Emile van den Elshout, beiden geen onbekenden voor de meesten van ons. We zijn wel nog
steeds op zoek naar een additioneel bestuurslid (mannelijk of vrouwelijk) dat de functie van coordinator activiteiten op zich kan nemen; dus bij deze bent u uitgedaagd! Dank voor de zittende
of oud-bestuursleden (al of niet ad interim) die halverwege de zit, diverse activiteiten zijn gaan
begeleiden. Voor mij is de Bond van Wapenbroeders een vereniging van oud-verzetsmensen,
veteranen en overige ex-militairen en actief dienende leden van de krijgsmacht waarbij de verschillende categorieën in hun waarde gelaten moeten worden. Daar zal ik me voor inzetten.
Saamhorigheid en het op waardige wijze blijven herdenken van alle gevallenen zijn peilers van
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onze vereniging. Het aantrekken van jonge oud-militairen (al of niet veteranen) zie ik als speerpunt voor de komende jaren. Zij zullen ons moeten opvolgen.
Gedurende de laatste contactavond met als onderwerp “Een veteraan vertelt” heb ik de aanwezigen uit de doeken gedaan wie ik ben en welke achtergrond ik heb. Voor hen, die daar niet bij
geweest zijn: Ik ben getrouwd met Corrij, we hebben drie kinderen met aanhang en drie kleinkinderen. Na 37 jaar dienst (met diverse uitzendingen) bij de Koninklijke Landmacht (Wapen der
Artillerie) ben ik op 1 april (geen grap) 2012 met functioneel leeftijdsontslag gegaan. We wonen
in Roermond. Vanaf 2012 ben ik werkzaam als uitvaartbegeleider bij Willems Uitvaartverzorging in Roermond/ St. Odiliënberg.
Het bestuur heeft ook voor 2015 (het jaar met o.a. de viering van 70 jaar bevrijding van Roermond) weer veel activiteiten op het programma staan waaraan u allen kunt deelnemen. Het
schieten en beugelen zijn twee activiteiten die ook in detail te vinden zijn in dit bulletin. De diverse evenementen/ herdenkingen zijn ook te lezen op onze website, die via
www.wapenbroederszuid.nl/roermond te bereiken is.
Het bestuur zal u met behulp van het periodieke Nieuwsbulletin en incidentele berichten op de
hoogte houden van zaken die voor u van belang zijn.
Tot slot wens ik u allen hele fijne feestdagen, een fantastische jaarwisseling en veel geluk in het
nieuwe jaar, waarbij een goede gezondheid op de eerste plaats staat. Ik hoop u allen te mogen
begroeten op 3 januari a.s. op onze Nieuwjaarsreceptie in ’t Dörp te Maasniel.

**********
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MEDEDELINGEN SECRETARIS/ ALGEMENE INFORMATIE
Michell Vliexs
Telefoon: 0475 795232/ 06-41213205
E-mail: bvw.afd.roermond@gmail.com
Met het oog op de komende Algemene Ledenvergadering 2015 wil ik een
ieder oproepen om deze vergadering op maandag 19 januari 2015 bij te
wonen.
Misschien is de tijd aangebroken om je kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie binnen de
Afdeling Roermond. Er zijn nog steeds functies die ingevuld moeten worden. Vanzelfsprekend
zijn dames van harte welkom om tot het bestuur toe te treden. In zijn voorwoord heeft de voorzitter dit al aangegeven.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 januari a.s. worden ook weer de draaginsignes
uitgereikt voor 5 jaar lidmaatschap/ donateurschap of een veelvoud. Om kosten te besparen heeft
het bestuur twee jaren geleden reeds besloten dat een aanstaand jubilaris die een insigne krijgt
uitgereikt, het oude exemplaar moet retourneren aan de secretaris. Indien dit niet geschiedt,
wordt een bedrag van €.4,50 in rekening gebracht. Het komt er dus op neer dat m.i.v. 1 januari
2015 draaginsignes in bruikleen worden verstrekt. Alle jubilarissen zullen eind van dit jaar een
uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering waarbij aan
hen op dat moment het draaginsigne uitgereikt wordt.
Mag ik u verzoeken om eventuele wijzigingen in uw adres, telefoonnummer of e-mail adres onmiddellijk aan het secretariaat door te willen geven.
Er zijn nog steeds diverse leden/ donateurs, die niet over een e-mail adres beschikken. Dit betekent, dat alle informatie (Nieuwsbulletins, incidentele berichten, etc.) per post naar deze personen moet worden verstuurd. U begrijpt dat dit kosten met zich meebrengt. Mocht u besluiten zich
aan te sluiten op het internet, laat het dan aan het secretariaat weten.

**********
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MEDEDELINGEN PENNINGMEESTER
Thei Willen
Telefoon: 0049 24362327
Email: thei.willen@onlinehome.de

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende:
1.

Contributiebetaling
In verband met de hoge kosten is het met ingang van 2015 niet meer mogelijk om uw contributie te betalen door middel van een acceptgirokaart. Dit betekent dat iedereen die met
een acceptgirokaart betaalde nu een nota thuis krijgt, waarvan men het bedrag zelf moet
overmaken naar de rekening van de Bond van Wapenbroeders in Leusden.
Advies van uw penningmeester: Laat uw contributie per Automatische Incasso voldoen. Natuurlijk kan ik u hierbij behulpzaam zijn indien gewenst. Voor degene die zijn/ haar contributie al per Automatische Incasso betaalde verandert er in principe niets, behalve dat de korting van €.1,00 met ingang van 1 januari 2015 vervalt.

2.

Leden woonachtig in Duitsland of België
In verband met de te hoge kosten voor het verzenden van ons bondsblad “Wapenbroeders”
zal de contributie van de betreffende leden aangepast moeten worden. Het plan is om die
contributie te verhogen naar €.50,00 per jaar voor die leden die het bondsblad op het buitenlandse adres willen blijven ontvangen. Dit voorstel komt van het Bondsbestuur.
Momenteel wordt nog onderzocht of het mogelijk is om zonder meerkosten het bondsblad
digitaal in uw E-mail box te ontvangen.
Advies van uw penningmeester: U kunt uw lidmaatschap omzetten naar “Lid zonder bondsblad” voor €.14,00 per jaar, of u kunt ervoor kiezen om het bondsblad op een Nederlands
adres te laten bezorgen.
Binnenkort ontvangt u hierover een brief van het Bondsbestuur, waarna u uw keuze kenbaar
kunt maken.

3.

Opgave activiteiten
Denk aan het tijdig overmaken van uw bijdrage voor activiteiten waaraan u in de komende
tijd deel gaat nemen. Ons rekeningnummer bij de RABO-bank is: NL08 RABO 0174 1248
05.

4.

Bijdrage lid/ donateur
In verband met de verhoogde afdracht m.i.v. 01-01-2015 gaat de bijdrage van onze Lid/ Donateurs omhoog van €.8,50 naar €.9,00.
Ik verzoek onze leden/ donateurs om hun bijdrage voor 2015 z.s.m. na de jaarwisseling per
bank op NL08 RABO 0174 1248 05 te willen voldoen.

5.

Oproep voor deelname aan het maandelijks schieten
Dit treft u aan bij het onderdeel “ACTIVITEITEN”, gedeelte Schieten.
**********
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MEDEDELINGEN BESTUURSLID DIENSTVERLENING a.i.
Hub Aendekerk
Telefoon: 0475 337830 / 06-36275960
E-mail: hub.aendekerk@gmail.com

Ook al beginnen de dagen te korten,
Probeer je leven zo positief mogelijk in te vullen.
Geniet als het kan van de momenten.
Vóór de Kerst zal ik namens het bestuur en de leden/ donateurs van de Afdeling Roermond weer
bezoeken afleggen thuis, in het ziekenhuis of in de zorgcentra, ten teken dat u steeds in onze gedachten bent.
Wij wensen u allen beterschap en/ of sterkte in uw situatie.
Hele fijne dagen toegewenst.
Voor de Kerst en het Nieuwe Jaar 2015 zou ik willen zeggen:
Het leven wordt gemeten in gelukkige momenten!
Dat is wat we u wensen en daarbij geluk in grote en kleine dingen, maar bovenal liefde voor elkaar,
voor u en hen die u omringen.
Zalig Kerstfeest en een heel gelukkig Nieuwjaar.

Contactavond „Een veteraan vertelt“
In het Generaal Spoorpaviljoen, gelegen in het Nationaal Herdenkingspark Roermond te Roermond,
toegankelijk voor alle belangstellenden.
Op 28 november j.l. was de laatste bijeenkomst “Een veteraan vertelt” van het jaar 2014.
Math Weijers, onze voorzitter ad interim, heeft zich op die avond op een meer dan uistekende wijze
voorgesteld door te vertellen in beeld en verhaal over zijn uitzending als VN-waarnemer in Libanon
(1991/92) en Syrië (1995/96) alsmede zijn uitzendingen KFOR 1 in Italië en ISAF missies in Afghanistan (2002/2003, 2005 en 2009). Hartelijk dank voor de presentatie, Math!
Ook het onmisbare bijstandsteam van onze afdeling op deze avonden, hartelijk dank!
Daarmee hebben wij het jaar 2014 afgesloten met 8 contactavonden in het Generaal Spoorpaviljoen.
Het komende jaar 2015 vervolgen wij het project “Een veteraan vertelt” op de laatste vrijdag van de
maand te beginnen in februari, maart, april, mei en na de vakantie in augustus, september, oktober
en november. U weet dat alle belangstellenden met hun eventuele partners van harte welkom zijn.
Aanmelden van aantal personen is gewenst via e-mail adres
veteranentreffen1roermond@gmail.com of telefoonnummer 0475 337830/ 06-36275960.

Oproep contactmiddag met beugelen
Dit treft u aan bij het onderdeel “ACTIVITEITEN”, gedeelte Beugelen.

**********
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MEDEDELINGEN BESTUURSLID PR a.i.
Emile van den Elshout
Telefoon: 06-11802473
E-mail: emilevdelshout@msn.com

De voorzitter ad interim heeft in zijn voorwoord aangegeven dat er twee,
niet uit het oude afdelingsbestuur voortkomende, leden zich kandidaat
hebben gesteld voor een functie in het bestuur van de Afdeling Roermond.
Ik ben er één van. Hoewel ik al meer dan 10 jaar als lid bij de Afdeling Roermond ben ingedeeld
en velen mij inmiddels wel kennen, maak ik graag van deze gelegenheid gebruik mij met wat
meer details aan u voor te stellen.
Dit jaar ben ik begonnen aan mijn 31e jaar bij de Koninklijke Landmacht (aanvang bij Korps
Commandotroepen, daarna opleiding tot onderofficier op de KMS, vervolgens ingedeeld bij het
Regiment Aan- & Afvoertroepen om dan uiteindelijk nu ingedeeld te zijn bij het Regiment Bevoorrading & Transport dat het resultaat is van een fusie van het Regiment Aan- & Afvoertroepen en het Regiment Intendancetroepen). Momenteel vervul ik als adjudant onderofficier een
personeelsfunctie in de Staf van 13 Lichte Brigade te Oirschot (deze brigade heette tot voor kort
13 Gemechaniseerde Brigade).
Ik ben al vele jaren getrouwd met Heleen. Wij hebben twee dochters en één kleinzoon en wonen
in Herkenbosch.
In totaal ben ik op zeven missies geweest en wel: SFIR-5 in Irak (2005), Operation Enduring
Freedom Afghanistan (2006) en 5 ISAF missies in Afghanistan (2006/2007) (2008) (2010)
(2011) (2014).
Omdat sinds september j.l. de functie van bestuurslid PR vacant is, heeft het zittende bestuur mij
verzocht om de functie van bestuurslid PR ad interim te willen vervullen tot de Algemene Ledenvergadering in januari 2015. Daarop heb ik positief gereageerd en ik hoop van harte dat ik
tijdens de komende Algemene Ledenvergadering officieel in het bestuur wordt gekozen.
PR is een uiterst belangrijke zaak voor het voortbestaan van de Bond van Wapenbroeders. In de
afgelopen weken heb ik mij al stap voor stap ingewerkt in de materie en hoop na de Algemene
Ledenvergadering mij in deze functie in te kunnen zetten voor onze afdeling. In de komende tijd
zal ik een uitgebreid gesprek hebben met onze erevoorzitter Edwin Jacobsz, die zich enige jaren
achterelkaar als bestuurslid PR in onze afdeling heeft ingezet naast zijn functie van afdelingsvoorzitter, omdat deze functie jarenlang vacant is geweest.
Het PR Plan 2015 voor de Afdeling Roermond is vóór 1 december j.l. door onze afdeling via dhr.
Hans Kroes (secretaris tevens 2e PR functionaris van het RCT WZ-NL) ingediend bij de PR
functionaris van de Bond in de Regio Zuid (dhr. Jan Geraedts, ook ingedeeld bij de Afdeling
Roermond) met het verzoek om alle van de samenwerkende afdelingen afkomstige PR plannen
2015 naar het Bondsbestuur op te sturen. De meest in het oog springende PR activiteiten zijn de
2 dagen durende Sjómmelmert eind juli in Roermond, optreden met een PR stand tijdens de
Limburgse Veteranendag op de voorlaatste zaterdag in juni en de 8 bijeenkomsten “Een veteraan
vertelt”. Deze activiteiten staan ook opgesomd in het jaaroverzicht.
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PR wordt niet alleen door een PR functionaris uitgevoerd. Ieder van ons kan een steentje bijdragen op dit gebied door een positieve uitstraling (gedrag en uiterlijk voorkomen), positieve verhalen over de Bond van Wapenbroeders naar vrienden en kennissen en waar mogelijk toegespitst
op onze afdeling. Samen zullen wij eraan moeten werken om de naamsbekendheid van de Bond
te vergroten en hopelijk langs die weg ook daadwerkelijk nieuwe leden te oogsten.
Ik hoop dat ik op uw steun kan rekenen wanneer ik een beroep op u doe bij de uitoefening van
mijn taak.
**********

MEDEDELINGEN BESTUURSLID ALGEMEEN
Rob Cillekens
Telefoon: 0475 319893/ 06-11120170
E-mail: rob.cillekens@gmail.com
Inmiddels ben ik al meer dan tien jaar lid van de Bond van Wapenbroeders en ingedeeld bij de Afdeling Roermond. Zoals u weet maak ik al
diverse jaren deel uit van het bestuur van deze afdeling en vervul de functie van bestuurslid Algemeen. In deze functie heb ik, daar waar nodig en
indien een beroep op mij gedaan werd, het bestuur of andere individuele
bestuursleden geassisteerd. In harmonie samenwerken in het belang van de vereniging is altijd
mijn streven geweest. Ik kijk uit om ook na de Algemene Ledenvergadering in januari 2015 als
team in het nieuwe bestuur te kunnen samenwerken.
**********
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ACTIVITEITEN
ALGEMEEN
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 een activiteit niet is aangegeven dat transport wordt gecoördineerd dan 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 bij deelname daarvoor dient aan te melden,
dan wordt u vriendelijk verzocht door middel van een e-mail of telefonisch zich bij de aangegeven persoon aan te melden. Het is niet verplicht om 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.
CONTACTAVONDEN MET SCHIETEN
Informatie van dhr. Thei Willen
1. Omdat er momenteel geen begeleiding tijdens het schieten plaatsvindt, heb ik mij bereid verklaard om voorlopig het schieten te gaan begeleiden. Zoals de meesten van u wel weten heb ik
deze taak in het verleden ook jarenlang verricht. Dit betekent voor alle schutters: Het schieten
gaat gewoon door zoals u dat gewend bent, namelijk op de tweede maandag van de maand.
2. Voor wat betreft het schieten hebben we de volgende plannen:
a. Er zal nog maar één schietavond per maand zijn. Dus de extra avonden vóór de Regionale
Schietdag komen te vervallen.
b. De schietavonden zullen, zoals eerder vermeld, altijd op de tweede maandag van de maand
plaatsvinden.
c. De schietavonden zullen in de maanden februari, maart, april, mei, augustus, september, oktober en november worden gehouden; dus niet meer in januari, de maanden juni
en juli en de maand december.
d. We starten natuurlijk ook weer een interne competitie. Hiervoor zullen de resultaten van 5
schietavonden meegeteld worden. Het is de bedoeling dat de schutter vóór aanvang bij de
wedstrijdleiding aangeeft dat de resultaten van de schietavond voor de competitie meetellen.
3. Indien er voldoende belangstelling is, wordt er in de maand oktober weer een Regionale
Schietdag georganiseerd, waarbij iedereen in de gelegenheid gesteld wordt om zijn/ haar
schietkunsten te tonen.
4. Om het maandelijks schieten betaalbaar te houden wordt per schietavond een bijdrage van
€.3,50 gevraagd. Van degene die zich in 2015 hiervoor opgeeft wordt verwacht dat hij/ zij de
bijdrage voor alle 8 schietavonden zal betalen. Dit is in totaal dus €.28,00.
Overigens kan de bijdrage ter plekke per maand betaald worden.
5. Tijdens de laatste schietavond in het jaar, dus in november, zal de uitslag van de interne competitie bekend gemaakt worden. De winnaar of winnares komt dan in het bezit van de wisselbeker.
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Natuurlijk kunnen ook andere leden/ donateurs en niet-schutters naar de schietavond komen. Er
wordt op deze contactavonden niet alleen maar geschoten. Bij Schietvereniging De Leuker kan
ook gezellig gekaart of gedart worden. Tevens is er een gezellige bar waar men gewoon wat lekkers kan drinken, en een goed gesprek is natuurlijk altijd mogelijk.
Het bestuur stelt alles in het werk om de leden/ donateurs een afwisselend en boeiend programma te bieden. Stel uw bestuur dus in de gelegenheid om dit schietfestijn in het programma te
houden en meldt u zich aan bij: Thei Willen (e-mail: thei.willen@gmail.com of telefoon: 0049
2436 2327).
Overzicht contactavonden met schieten in 2015 (9 februari – 9 maart – 13 april – 11 mei – 10
augustus – 14 september – 12 oktober – 9 november )
Plaats
Schietvereniging De Leuker, Sportparklaan 2 te
Swalmen.
Tijden
19.30 – 22.00 uur
Schieten
Kosten schutters
€.3,50 per persoon per avond.
Tenue
Vrij.
Aanmelden
Wanneer u aan het maandelijks schieten wilt
deelnemen en u zich nog niet heeft aangemeld,
wordt u verzocht contact op te nemen met Thei
Willen E-mail en telefoonnummer: zie boven).
Wij hebben nog veel vaste schutters nodig. Komt
u rustig naar de contactavonden met schieten,
ook als u niet eerder geschoten heeft en u belangstelling heeft voor het schieten. Wij kunnen u
dan de fijne kneepjes van deze sport bijbrengen.
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PRIJSUITREIKING “THEI WILLEN” WISSELBEKER 2014
Op 8 december j.l. hebben we onze laatste schietavond van het jaar 2014 gehouden bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen. De resultaten van deze avond hebben wij nog laten meetellen voor
de berekening welke schutter met de “Thei Willen” wisselbeker naar huis kon gaan.
Het resultaat is als volgt:
Op een gedeelde derde plaats : Rob Cillekens en Edwin Jacobsz, ieder met 171,4 punten.
Op de tweede plaats
: Jan van Dijck met 174,6 punten.
Op de eerste plaats
: Hub Aendekerk met 175,2 punten.
!

(Boven) Hub, van harte gefeliciteerd met dit uitstekende resultaat!!!
CONTACTMIDDAGEN MET BEUGELEN
Informatie van dhr. Hub Aendekerk
In principe beugelen we 8 x per jaar en wel op de laatste donderdagmiddag van de maand van 14.00
tot 17.00 uur. Het betreft de maanden februari, maart, april, mei, augustus, september, oktober en
november; dus niet meer in januari, de maanden juni en juli en de maand december.
Overzicht contactmiddagen met beugelen in 2015 (26 februari – 26 maart – 30 april – 28 mei –
27 augustus – 24 september – 29 oktober – 26 november)
Plaats
Geelenhoof, Grathemerweg 16, 6037 NR Kelpen-Oler.
Tijden
14.00 – 17.00 uur
Contactmiddag met beugelen.
Kosten
€.5,00 per persoon, ter plaatse te voldoen.
Tenue
Vrij.
Aan-/ afmelden
De maandag voorafgaande aan het beugelen
bij Hub Aendekerk (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.
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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.
We starten natuurlijk ook weer een interne competitie. Hiervoor zullen de beste resultaten van 5
beugelmiddagen meegeteld worden. Tijdens de laatste beugelmiddag in het jaar, dus in november, zal de uitslag van de interne competitie bekend gemaakt worden. De winnaar of winnares
komt dan in het bezit van de Geelenhoofwisselbeker, beschikbaar gesteld door de familie Thei en
José Verstappen van de Geelenhoof.
De uitslag van de Interne Competitie beugelen 2014 van de Afdeling Roermond, bekend gemaakt tijdens de laatste contactmiddag van 2014 op 18 december is:
1. Nellie van Dijck : 576 punten.
2. Rob Cillekens
: 566 punten.
3. Jan van Dijck
: 562 punten.
Nellie, een prachtige prestatie. Gefeliciteerd!
De prijs werd door José Verstappen aan Nellie van Dijck uitgereikt.

Prijsuitreiking

Jan van Dijck in actie

Het bestuur stelt alles in het werk om de leden/ donateurs een afwisselend en boeiend programma te
bieden. We hopen dat u zich in groten getale meldt voor dit beugelen.
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ANDERE ACTIVITEITEN
03 januari 2015: Nieuwjaarsreceptie Afdeling Roermond te Roermond
Café Zaal ’t Dörp, Raadhuisstraat 35, 6042 JK Roermond (Maasniel). Tel: 0475 323815.
Tijden
14.00 uur …......... Aanvang receptie.
14.45 uur ………. Welkomstwoord door de voorzitter.
17.00 uur ………. Einde receptie.
Tenue (zie ook Noot
Indien u over het Bondstenue beschikt, wordt u verzocht
onderaan
in dit tenue met batons aan de receptie deel te nemen.
ACTIVITEITEN)
Aanmelden
Zo spoedig mogelijk doch in ieder geval vóór donderdag 26 december 2014 bij Michell Vliexs (tel: 0475
795232/ 06-41213205; e-mail:
bvw.afd.roermond@gmail.com) met vermelding van
aantal personen (alleen of met partner).
Organisatie
Afdeling Roermond BvW.
Plaats

05 januari 2015: Nieuwjaarsreceptie Gemeente Roermond te Roermond
Plaats
Tijden

Gemeentehuis, Markt 31 te Roermond.
16.50 uur …......... Verzamelen in de hal van het gemeentehuis.
17.00 – 19.00 uur Receptie.
Tenue (zie ook Noot
Indien u over het Bondstenue beschikt, wordt u verzocht
onderaan
in dit tenue met batons aan de receptie deel te nemen.
ACTIVITEITEN)
Aanmelden
Niet nodig.
Organisatie
Gemeente Roermond.
19 januari 2015: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering Afdeling Roermond
Café Zaal ’t Dörp, Raadhuisstraat 35, 6042 JK Roermond (Maasniel). Tel: 0475 323815.
Tijden
19.00 – 19.30 uur Ontvangst.
19.30 uur ………. Aanvang Algemene Ledenvergadering (ALV).
Tenue (zie ook Noot
Indien u over het Bondstenue beschikt, wordt u verzocht
onderaan
in dit tenue met batons aan de ALV deel te nemen.
ACTIVITEITEN)
Uitnodiging
Convocatie (Uitnodiging) + bijlagen, waaronder de
agenda, worden voor de ALV in de maand december
naar alle leden en donateurs van de Afdeling Roermond
verstuurd. U wordt verzocht vóór zaterdag 10 januari
2015 aan de secretaris (Michell Vliexs, tel: 0475
795232/ 06-41213205; e-mail:
bvw.afd.roermond@gmail.com) door te willen geven als
Plaats
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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 worden verzocht vóór zaterdag
10 januari 2015 te willen reageren op de uitnodiging.
Afdeling Roermond BvW.

01 maart 2015: Viering bevrijding van Roermond
Plaats Buitengewone Vlaggenparade
Nadere informatie

Marktplein voor het Gemeentehuis te Roermond.

1. Op 1 maart 1945 werd Roermond door Amerikaanse
troepen bevrijd. Op zondag 01-03-2015 wordt 70 jaar
bevrijding door de Gemeente Roermond gevierd. Bij
deze viering zal hopelijk de kleinzoon van generaalmajoor Anderson (commandant van de Amerikaanse
eenheid die Roermond heeft bevrijd) aanwezig zijn.
Voorts zullen diverse militaire en civiele autoriteiten
worden uitgenodigd.
2. De viering van 70 jaar bevrijding bestaat uit de volgende onderdelen:
a. Een bezoek in de morgen met een beperkte groep en
een korte ceremonie met krans/ bloemlegging, waarbij een klein aantal nader aan te wijzen Wapenbroeders zal worden ingedeeld, aan de Algemene Begraafplaats “Tussen de Bergen” en de plaats waar de
eerste Amerikaanse verkenner de Roer overstak aan
de Andersonweg bij het politiebureau;
b. Indien mogelijk een bezoek in de morgen van de
Scouting/ Oranjevereniging aan alle betreffende gemeentelijke monumenten/ plaquettes voor het leggen
van een bloemetje;
c. Een Buitengewone Vlaggenparade op de Markt voor
het Gemeentehuis;
d. Een onthulling van de geplande Luistersteen (onderdeel van de Liberation Route) nabij de Markt;
e. Een herdenkingsbijeenkomst in de Kathedraal met
medewerking van koren en muziekgezelschappen;
f. Een afsluitende bijeenkomst in het Gemeentehuis
met een drankje en een hapje.
3. De informatie in dit nieuwsbulletin concentreert zich op
de Buitengewone Vlaggenparade. Zodra van de andere
onderdelen meer bekend is, zal publicatie plaatsvinden.
4. Met het oog op de ceremonie van de Buitengewone
Vlaggenparade hoopt het bestuur op een aanmelding
van zoveel mogelijk Wapenbroeders in Bondstenue, die
in staat zijn om ingedeeld deel te nemen.
5. Aan de Buitengewone Vlaggenparade zullen deelne13
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12.15 uur ………..
13.00 uur ………..
13.30 uur ………..
13.45 uur ………..
14.00 uur ………..
15.00 uur ………..

men: Een militair muziekkorps (Fanfarekorps der Nationale Reserve), een US Army Colour Guard, een banierwacht van de Afdeling Roermond, een detachement
Wapenbroeders en vlaghijsers (volgens planning 4
vlaggen) die door de Wapenbroeders worden geleverd.
Het geheel staat onder commando van een paradecommandant, die eveneens door de Wapenbroeders wordt
geleverd. De deelnemende Wapenbroeders zijn afkomstig van de Afdeling Roermond en de andere genodigde
afdelingen. Ook de andere (veteranen)verenigingen in
Limburg zullen door de Afdeling Roermond worden
uitgenodigd.
Verzamelen, instructie ceremonie (plaats volgt).
Aanvang Buitengewone Vlaggenparade.
Einde Buitengewone Vlaggenparade.
Onthulling Luistersteen.
Aanvang herdenkingsbijeenkomst in de Kathedraal.
Einde herdenkingsbijeenkomst en aansluitend bijeenkomst in het Gemeentehuis.
Indien u over het Bondstenue beschikt, wordt u verzocht
in dit tenue met modeldecoraties aan de Buitengewone
Vlaggenparade en de overige activiteiten deel te nemen.
Zo spoedig mogelijk doch in ieder geval vóór zaterdag
14 februari 2015 bij Michel Vliexs (tel: 0475 795232/
06-41213205; e-mail: bvw.afd.roermond@gmail.com)
met vermelding van het aantal personen (alleen of met
partner).
Gemeente Roermond.

12 maart 2015: Reünie/ excursie voor alle bij het RCT aangesloten afdelingen
Plaats

Nadere informatie

Koninklijke Militaire Academie (KMA), onderdeel van
de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), en Trip
van Zoudtlandtkazerne te Breda.
Op donderdag 12 maart 2015 wordt een reünie/ excursie per bus (74 personen) voor alle in het RCT WZ-NL
samenwerkende afdelingen georganiseerd. Er wordt een
bezoek gebracht aan het Kasteel van Breda, waaronder
de Historische Verzameling KMA, en de Trip van
Zoudtlandtkazerne. Om een zo eerlijk mogelijke verdeling van het aantal deelnemers per afdeling te bewerkstelligen wordt een verdeelsleutel gehanteerd, die gebaseerd is op het aantal leden/ donateurs van de afdelingen.
Deelnemers Afdeling Roermond: 18 personen. Deelnemers Afdeling Venlo: 4 personen. Indeling in volgorde
van aanmelden. Als er meer personen dan deze aantallen
zich aanmelden, komen deze personen op een wachtlijst
en worden zij eventueel alsnog ingedeeld als er plaatsen
in de bus over blijven na sluiting van de aanmeldtermijn.
14
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10.30 – 11.00 uur
11.00 – 12.00 uur
12.00 – 12.45 uur
13.00 – 14.45 uur
14.45 – 15.00 uur
15.00 – 15.15 uur
15.15 – 16.30 uur
16.30 – 16.35 uur

Tijden vertrek/
aankomst bus

16.35 – 17.30 uur
17.30 – 18.30 uur
18.45 uur
08.00 uur ………..
08.30 uur ………..
09.30 uur ………..
10.00 uur ………..
10.30 uur ………..
18.45 uur ………..
19.15 uur ………..
19.45 uur ………..
20.30 uur ………..
21.00 uur ………..

Kosten

Tenue (zie ook Noot

- Aankomst per bus op de KMA. Ontvangst: Grote Zaal.
- Welkomstwoord door of namens C – KMA, gevolgd
door presentatie NLDA. Locatie: Grote Zaal.
- Gezamenlijke eenvoudige broodjeslunch in Grote Zaal.
- Rondleiding over de KMA/ bezoek Historische Verzameling KMA.
- Koffie/ thee in de Grote Zaal.
- Verplaatsing per bus naar de Trip van Zoudtlandtkazerne.
- Presentatie/ film over de rol van de Polen tijdens WO
II in de regio Breda (Het Maczek-museum is helaas gesloten).
- Verplaatsing naar de Parketzaal op de Trip van Zoudtlandtkazerne.
- Gezellig samenzijn in de Parketzaal.
- Veteranenmenu buffetvorm in de Parketzaal.
- Vertrek huiswaarts.
- Vertrek Opstapplaats A.: Parkeerplaats Concordia aan
de rotonde Burg. Geuljanslaan te Roermond.
- Vertrek Opstapplaats B. : Parkeerplaats AC Wegrestaurant Nederweert aan de A-2 (wegkant richting Eindhoven).
- Vertrek Opstapplaats C. : Parkeerplaats McDonalds
Rosmalen aan de A-2 (Burg Burgerlaan 48, 5245 NH
Rosmalen).
- Vertrek Opstapplaats D. : Willem II stadion Tilburg
(hoek Goirleseweg – Ringbaan Zuid).
- Aankomst KMA Breda.
- Vertrek Trip van Zoudtlandtkazerne Breda.
- Aankomst Willem II stadion Tilburg.
- Aankomst op parkeerplaats McDonalds Rosmalen.
- Aankomst op parkeerplaats AC Wegrestaurant Nederweert aan de A-2 (wegkant richting Maastricht).
- Aankomst op parkeerplaats Concordia te Roermond.
De deelnemersbijdrage bedraagt voor iedereen €.19,00
per persoon. Hierbij zijn inbegrepen: reiskosten per bus,
koffie/ thee + cake bij ontvangst, een eenvoudige broodjeslunch, koffie/ thee in de middag, een rijst- / bamiemaaltijd en 2 consumptiefiches.
Bedrag uiterlijk dinsdag 10 februari 2015 overmaken
naar bankrekeningnummer NL08 RABO 0174 1248 05
t.n.v. BvW Afdeling Roermond te Roermond onder
vermelding van “Bezoek KMA 2015” met keuze van
opstapplaats bus. De penningmeester Afdeling Roermond maakt het verzamelde bedrag uiterlijk donderdag 12 februari 2015 volgens de richtlijnen van het
RCT WZ-NL over naar het bankrekeningnummer van
het RCT WZ-NL.
Indien u over het Bondstenue beschikt, wordt u verzocht
15
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in dit tenue met batons aan deze reünie/ excursie deel te
nemen.
Zo spoedig mogelijk doch in ieder geval vóór dinsdag
10 februari 2015 via overmaking van de deelnemersbijdrage (onder vermelding van: Naam, volledige voorletter(s), eventuele voorvoegsel(s) en opstapplaats bus)
bij onze penningmeester Thei Willen. De penningmeester stuurt uiterlijk donderdag 12 februari 2015 de bij
hem aangemelde deelnemers met behulp van de lijst van
het RCT naar de secretaris van het RCT WZ-NL
1. De deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs
(bijvoorbeeld paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) bij
zich te hebben.
2. Indien u op de dag van het bezoek merkt dat u niet op
tijd op uw opstapplaats aanwezig kunt zijn, neem dan
telefonisch contact op met dhr. Hans Kroes (GSM: 0610379876). Dit nummer is ook beschikbaar voor eventuele calamiteiten.
RCT WZ-NL.

Noot: Indien bij activiteiten aangegeven staat dat men bij voorkeur 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 2015 (voor zover bekend)
03-01 : 14.00 Nieuwjaarsreceptie Afdeling Roermond in Café Zaal ’t Dörp te Roermond
(Maasniel).
05-01 : 17.00 Nieuwjaarsreceptie Gemeentebestuur Roermond in Gemeentehuis.
19-01 : 19.00 ALV/ Jaarvergadering Afdeling Roermond in Café Zaal ’t Dörp te Roermond
(Maasniel).
24-01 : 14.00 RCT WZ-NL bestuursvergadering tevens Jaarvergadering (leden DB + 2 bestuursleden per aangesloten afdeling) in Café Centraal te Nederweert.
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 : 12.15 Buitengewone Vlaggenparade in het kader van de viering bevrijding van Roermond.
09-03 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
12-03 : 08.00 Reünie/ excursie Breda met alle bij het RCT aangesloten afdelingen.
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.
07-04 : 19.00 Halfjaarlijkse RCT WZ-NL PR vergadering voor PR functionarissen aangesloten afdelingen + leden RCT PR team in Café Centraal te Nederweert.
13-04 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
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24-04 : 19.00
25-04 : 14.00
30-04 : 14.00
04-05 : 18.30
05-05 : xx.xx
08-05 : 09.00
11-05 : 19.30
28-05 : 14.00
29-05 : 19.00
20-06 : 10.00
27-06 : xx.xx
29/30-07: xx.xx
10-08 : 19.30
27-08 : 14.00
28-08 : 19.00
05-09 : 14.00
14-09 : 19.30
24-09 : 14.00
25-09 : 19.00
27-09 : 13.00
Okt?
12-10 : 19.30
29-10 : 14.00
30-10 : 19.00
07-11
08-11
09-11
12-11
17-11

:
:
:
:
:

15.00
15.00
19.30
14.00
19.00

26-11 : 14.00
27-11 : 19.00
28-11 : 14.00
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RAF herdenking op het Oude Kerkhof te Roermond (geplande datum 19-04
moet nog worden gecoördineerd met UK Joint Support Unit in Brunssum).
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
RCT WZ-NL bestuursvergadering (leden DB + 2 bestuursleden per aangesloten
afdeling) in Café Centraal te Nederweert.
Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
Requiem Concert van De Symfonie in de Minderbroederskerk te Roermond,
waarna stille tocht naar het Verzetsmonument voor dodenherdenking.
Bevrijdingsdefilé in Wageningen.
RCT WZ-NL Reünie tevens Dag der Banieren in de Luitenant-generaal Bestkazerne te Vredepeel (voormalige KLu basis De Peel).
Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
Limburgse Veteranendag in Roermond (PR stand opbouwen en bemannen).
Nederlandse Veteranendag in Den Haag.
Met PR stand en rommelmarktkraam van Afd. Roermond op Sjómmelmert te
Roermond.
Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
Herdenking Nationaal Indië-monument in Nationaal Herdenkingspark Roermond te Roermond.
Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
Herdenking bij Monument voor omgekomen geallieerde vliegtuigbemanningsleden op terrein Abdij Lilbosch te Pey (Echt).
Onthulling monument ’t Spik (Maasniel).
Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
Herdenking Britse Militaire Begraafplaats te Nederweert (org. Afd. Ospel).
Herdenking Britse Militaire begraafplaats te Swartbroek (org. Afd. Weert).
Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid te Haelen.
Halfjaarlijkse RCT WZ-NL PR vergadering voor PR functionarissen aangesloten afdelingen + leden RCT PR team in Café Centraal te Nederweert.
Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
RCT WZ-NL bestuursvergadering (leden DB + 2 bestuursleden per aangesloten
afdeling) in Café Centraal te Nederweert.
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Gezellig samenzijn + kerstdiner voor leden/ donateurs van alle afdelingen in de
Regio Zuid BvW (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) in de Lunettenkazerne
te Vught (org. Afd. ’s-Hertogenbosch e.o.)
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