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Geachte Wapenbroeders en zusters en donateurs van zowel de
Afdeling Roermond alsook de afdeling Venlo,
Tijdens de uitgave van het vorige nieuwsbulletin had ik de status van voorzitter a.i.
Op 19 januari j.l. heeft de Algemene Ledenvergadering van de Bond van Wapenbroeders
Afdeling Roermond een nieuw bestuur gekozen. Met grote eenstemmigheid mag ik
concluderen, dat de personen die naar voren gebracht werden om een functie te gaan
bekleden in het nieuwe bestuur ook daadwerkelijk, met grote meerderheid, door de
aanwezige leden gekozen werden. Gevolg van die verkiezing is dat we nu weer een voltallig
bestuur hebben met een nieuwe voorzitter, secretaris, dienstverlener en PR man. De
penningmeester alsmede het algemeen lid bleven aan. Al met al een jaarvergadering die
heel positief afgesloten werd en die voor het bestuur, door het grote vertrouwen in ons
gesteld door u als leden, genoeg motivatie verschaft om er actief tegen aan te gaan en de
doelstellingen van de Bond van Wapenbroeders uit te dragen. Saamhorigheid en het op
waardige wijze blijven herdenken van alle gevallenen. Maar ook op gepaste wijze afscheid
nemen van hen die ons nu of in de nabije toekomst ontvallen, zijn een paar pijlers die hoog
in mijn vaandel staan.
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In de korte periode dat ik de voorzittershamer (in realiteit een afgezaagde
schoppensteel…..) mag hanteren zijn ons helaas een drietal (oud) leden ontvallen. In
januari is een oud lid van de Afdeling Venlo, dhr. Vaanholt overleden. Hij verbleef reeds
gedurende een aantal jaren in Spanje. Op 17 januari hebben we helaas afscheid moeten
nemen van Jan Willems. In Belfeld hebben wij o.l.v. Jim Overklift, Jan een laatste eer
bewezen en met Bondseer afscheid van hem genomen. Hub Aendekerk heeft hierbij een
mooi in memoriam uitgesproken. Op 15 februari overleed ons lid, Kitty EngelsSchlangen,
echtgenote van Nico. Een delegatie van de Wapenbroeders Afdeling Roermond was
aanwezig bij de afscheidsdienst van Kitty in de Kathedraal van Roermond. Op donderdag
29 januari j.l. hebben Rob Cillekens (met banier) en ondergetekende een laatste eer
bewezen aan een Belgische collega, Willy Luyckx (lid van de Belgische N.V.V.S.) die op de
respectabele leeftijd van 93 jaar overleed in Merksem bij Antwerpen. Hij was gedurende
de Tweede Wereldoorlog luitenant bij de Witte Brigade en droeg tal van hoge militaire
onderscheidingen. Willy is met militair eerbetoon bijgezet op de militaire begraafplaats
bij Antwerpen. Ik wens de achterblijvende partner en familieleden van de onlangs
overledenen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun dierbaren en spreek
de hoop uit dat wij als vereniging bij het verwerken van het verlies een functie
mogen/kunnen vervullen.
In de komende maanden staan weer tal van evenementen op de agenda van onze
vereniging waarvoor al wat reclame is gemaakt in het verleden. Een van deze
hoogtepunten, de viering/herdenking van 70 bevrijding Roermond in het weekend van 28
februari en 1 maart is al weer voorbij. Onze afdeling, gesteund door collega’s van andere
afdelingen (met in hun midden veteranen van Korea, Nieuw Guinea en Nederlands Indië)
alsmede de Wounded Warriors, de US Marching Colour Guard, onze eigen 7-mans sterke
banierwacht en de Fanfare Korps nationale Reserve en een kleine delegatie van scouting
Nederland gaven cachet aan dit evenement. Een gedetailleerd verslag is opgenomen op
onze website (www.wapenbroederszuid.nl/Roermond). Een dank aan allen die de koude
getrotseerd hebben die dag.
Het uitstapje naar de Nederlandse Defensie Academie dat op 12 maart gepland
staat heeft reeds 31 inschrijvingen vanuit Roermond. Geniet ervan die dag!!
Op 19 april a.s. vindt de jaarlijkse herdenking plaats op het Oude Kerkhof waarbij
we stil staan bij de gevallen Royal Air Force/Royal Canadian Air Force bemanningsleden en
diverse verzetsmensen en militairen die in de Tweede Wereld Oorlog omgekomen zijn.
Ook voor deze herdenking zijn de voorbereidingen samen met collega’s van Joint Force
Command Brunssum in volle gang. Ik hoop dat we ook voor deze herdenking weer vele
Wapenbroeders/zusters mogen begroeten. Voor hen die geïnteresseerd zijn in de
historie van het Oude Kerkhof zou ik graag willen verwijzen naar een boek dat over dit
onderwerp is uitgegeven door John Vaessen: “Dood, maar niet vergeten”. Een boek dat
2

Nieuwsbulletin nr.1

5 maart 2015

onlangs is uitgekomen en dat op fascinerende wijze de details onthuld van de vele graven
die op ons Oude Kerkhof aanwezig zijn.
Op 8 mei a.s. vindt de Dag der Banieren plaats. Graag wil ik verwijzen naar de info
die onze PR man Emile over dit speciale evenement bij elkaar heeft gebracht. Vervoer
naar dit soort evenementen moet nooit een probleem zijn. Wel moet u aan een van onze
bestuursleden kenbaar maken dat u vervoer nodig heeft.
Onze maandelijkse bijeenkomsten onder de naam ”Een veteraan vertelt” beloven
ook dit jaar weer veel stof op te werpen. Geeft u tijdig op want de ruimte in het generaal
Spoor paviljoen is beperkt.
Thei Willen heeft zich dit jaar voorlopig opgeworpen om het schieten te begeleiden
en dit evenement verloopt voorspoedig met een goede opkomst maar er is nog plek voor
meer mensen om deel te nemen. Dit zelfde geldt voor het beugelen wat opgestart is door
Huub en nu verder begeleid wordt door Rob. Gedurende het beugelen kan er ook een
kaartje gelegd worden i.p.v. beugelen. Kijk even naar onze kalender wanneer welk
evenement plaats vindt. Voor diegenen die beschikken over internet kan alle info m.b.t.
onze afdeling via www.wapenbroederszuid.nl/Roermond opgezocht worden. Zij die niet
beschikken over dit medium krijgen, via onze PR man Emile, elke keer een hardcopy.
Beste wapenbroeders/zusters en donateurs, graag wil ik jullie uitnodigen om samen
onze doelstellingen te realiseren. Het bestuur faciliteert, aan u om deel te nemen…….
Met Wapenbroederlijke groet
Math
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MEDEDELINGEN PENNINGMEESTER
Thei Willen
Telefoon: 0049 24362327
Email: thei.willen@onlinehome.de

1. Voor onze leden die in België en Duitsland woonachtig zijn heeft uw penningmeester
het hoofdbestuur weten te overtuigen van een andere manier om tegen gunstige
kosten het bondsblad “Wapenbroeders” te blijven ontvangen. U kunt nu namelijk op
het keuzeformulier ook de mogelijkheid aangeven om tegen dezelfde kosten uw
bondsblad digitaal in uw Email-box te ontvangen. Het grote voordeel hiervan is dat u
altijd over een archief van uw bondsblad kunt beschikken.
2.Verder verzoek ik alle donateurs hun contributie zo snel als mogelijk over te maken
op onze bankrekening NL08 RABO 0174 1248 05 t.n.v. Bond van Wapenbroeders
Afd. Roermond.
Let op: De bijdrage van de donateurs is in 2015 verhoogd naar € 9,00.

Bijdrage schietcoördinator:
Beste schutters,
De volgende schietdag zal plaatsvinden op maandag 9 maart a.s.
Ik wil alle schutters erop attenderen dat het ook mogelijk is om de bijdrage voor het
schieten per bank over te maken. De bedragen zijn dan als volgt: a. voor het eerste
halfjaar: € 14,00
b. voor het hele jaar: € 28,00
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U kunt de bijdrage overmaken naar de bankrekening van de Bond van Wapenbroeders Afd.
Roermond: NL08 RABO 0174 1248 05.
Voor de volledigheid hier nogmaals de schietdatums voor het jaar 2015:
9 maart – 13 april – 11 mei – 10 augustus – 14 september – 12 oktober en 9 november.
OPROEP: Om de continuïteit van het schieten te waarborgen hebben we nog schutters
nodig die op regelmatige basis willen komen schieten. Dus als u interesse hebt in de
schietsport, kom dan op een van de genoemde data naar SVDL te Swalmen. Het adres
is: Schietvereniging De Leuker, Sportparklaan 2 te Swalmen.

**********
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MEDEDELINGEN BESTUURSLID DIENSTVERLENING
Hub Aendekerk
Telefoon: 0475 337830 / 06-36275960
E-mail: hub.aendekerk@gmail.com

De dagen beginnen te lengen. Het licht lacht ons toe.
Ons leven wordt zo positief beïnvloed.
Pluk de dag!
Vóór de Pasen zal ik namens het bestuur en de leden van de Afdeling Roermond de zieken
weer bezoeken thuis, in het ziekenhuis of in de zorgcentra, ten teken dat wij hen niet
vergeten zijn.
Wij wensen u allen beterschap en/of sterkte in uw situatie en goede. sfeervolle en
gezellige Paasdagen en een heerlijke zomer.
Neem in geval van ziekte of problematische en moeilijke omstandigheden contact op met
uw dienstverlener: Hub Aendekerk.

Bericht van overlijden van het oud-bestuurslid van de Afdeling Venlo Jan
Willems weduwnaar van Maria Willems-Koenders.
Op 13 januari 2015 is ons heel plotseling ontvallen Jan Willems.
Geboren 30 mei 1927 te Belfeld.
Een man gastvrij met volkstuin, gevoelig, belangstellend, Indië-veteraan, werkzaam bij
Rijkswaterstaat, scheidsrechter, bestuurslid Afdeling Venlo, familieman, lekker eten
en reizen.
Wij hebben op 17 januari met bondseer van zijn kameraden en een Memoriam
uitgesproken door een bestuurslid van de Afdeling Roermond afscheid genomen in de St.
Urbanuskerk te Belfeld, waarna de crematie in het crematorium te Venlo-Blerick met een
Laatste Groet heeft plaatsgevonden.
Een afvaardiging van bestuur en leden van de Afdeling Venlo en Roermond
heeft in Bondstenue de Laatste Eer betoond aan onze overleden kameraad. Dat
hij moge rusten in vrede.
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Bericht van overlijden van ons lid Kitty Engels-Slangen echtgenote
van Nico Engels.
Afgelopen zondag 15 februari 2015 is na een lang ziekbed overleden te Roermond ons
buitengewoon lid van de Wapenbroeders Afdeling Roermond
Kitty Engels-Slangen. Geboren 14 maart 1929 te Maastricht-Amby.
Eerst was je wereld groot, je kon reizen tot en met.
Heel dicht bij de dood, was ze niet groter dan je bed.
De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op 21 februari in de St. Christoffel
Kathedraal te Roermond, gevolgd door de begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats
aldaar. Een afvaardiging van bestuur en leden van de Afdeling Roermond heeft in
Bondstenue de Laatste Eer betoond.
Dat zij moge rusten in vrede.
Een Veteraan vertelt in Generaal Spoorpaviljoen in Roermond.
Wapenbroeders bieden weer een podium aan veteranen.
Vrijdagavond 27 februari hield ons donateur-lid Anny Ramakers-Dahmen een boeiende
vertelling over haar oorlogservaringen in de jaren 1940- 1945 en de bevrijding van
Roermond op 1 maart 1945.
Een reden te meer deze vertellingen voort te zetten.
Vrijdag 27 maart 2015 zal Hermy Heymann, Majoor der Mariniers KMR om 19.00 uur in
beeld en verhaal zijn ervaringen als VN-waarnemer in 2011 in Soedan aan ons overdragen.
Op vrijdag 24 april zal de Seniorruimer van de EODD( Explosieve Opruimingsdienst
Defensie) Marco van Leeuwen zijn wederwaardigheden met veteranen en
belangstellenden delen in datzelfde Gen. Spoorpaviljoen in het Nationaal Herdenkingspark
Roermond aan de Maastrichterweg 19 in Roermond.
Bedoeling blijft om belangstellenden, wapenbroeders en veteranen maandelijks bij elkaar
te brengen en hun verhaal te laten vertellen.
Het beloven weer een enerverende avonden te worden geëntameerd door dienstverlening
en bestuur Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond.
Belangstellenden, veteranen, bewapenbroeders met partner zijn van harte uitgenodigd op
27 maart en natuurlijk ook op 24 april.
Aanmelden is gewenst via veteranentreffen1roermond@gmail.com of
tel. 06-36275960 Daarbij aangeven met hoeveel personen u komt.
Graag willen we u voor meer informatie verwijzen naar onze web site:
www.wapenbroederszuid.nl/roermond
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MEDEDELINGEN BESTUURSLID PR
Emile van den Elshout,Bc
Telefoon: 06-11802473
E-mail: emilevdelshout@msn.com

Geachte Wapenbroeder,
Het programma.

ACTIVITEITEN
Overzicht contactavonden met schieten in 2015 ( 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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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 KelpenOler.
Tijden
14.00 – 17.00 uur
Contactmiddag met beugelen.
Kosten
€.5,00 per persoon, ter plaatse te voldoen.
Tenue
Aan-/ afmelden

Vrij.
De maandag voorafgaande aan het beugelen bij
Rob Cillekens (tel: 06 11120170; e-mail:
rob.cillekens@gmail.com ) Als u niet tot de vaste
groep van beugelaars behoort maar wel graag hieraan
wilt deelnemen, geeft u zich dan op bij Rob
Cillekens. 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.
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.
ANDERE ACTIVITEITEN
Jaarprogramma 2015 (voor zover bekend)
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. Thema VN Waarnemer Soedan 2011.
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.
19-04 : 14.00
RAF herdenking op het Oude Kerkhof te Roermond. 13.30 uur verzamelen bij Kapel.
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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
24-05 : 14.00
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
29-08 :
Aug-sept?
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 : 15.00
08-11 : 15.00
09-11 : 19.30
12-11 : 14.00
17-11 : 19.00

5 maart 2015

Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen
(Nationaal Herdenkingspark) te Roermond. Thema EOD.
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.
Memorial Day Margraten
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.
Jaarlijkse BBQ in Blokhut te Swalmen.
Reünie georganiseerd door BvW Afdeling Roermond voor alle bij RCT WZ-NL
aangesloten afdelingen.
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.
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26-11 : 14.00
27-11 : 19.00
28-11 : 14.00
13-12 : 14.00
16-12 : 14.00

02-01-2016
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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.
Kerst-inloop ’t Dorp Maasniel, BvW Afdeling Roermond
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.)
Nieuwjaarsreceptie BvW Afdeling Roermond
***************
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