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De redactieleden wensen u veel leesplezier. 
Met vriendelijke groet: 
Jos van Gils, Guus Staps, Jan van Vroenhoven en Marie Louise Boxelaar. 
 

 

 

 

         Uitnodiging excursie: 
 

Op zaterdag 30 mei 2015 is het mogelijk 

scheepswerf Schipcom in Dodewaard te bezoeken, 
dit op uitnodiging van de firma Liebregts. 

 
 Aan deze excursie kunnen maximaal 35 leden deelnemen, 

aanmelden is daarom noodzakelijk. Inschrijven kan via een 
berichtje per mail aan: mlboxelaar@upcmail.nl of telefonisch 
013-5143373, vóór 23 mei. 
We reizen met eigen auto’s, bij aanmelden a.u.b. doorgeven 
of u rijdt of mee wil rijden, er zijn 9 auto’s nodig. 

 Vertrek rond 12.30 uur vanaf het kerkplein Middelbeers. 
 
 Wij worden in Dodewaard om 14.00 uur verwacht en 

verwelkomt in de kantine. 
 Daarna worden we in 2 groepen rondgeleid, deze rondleiding 

duurt ongeveer 1 uur.  
 De afstand is 87 kilometer enkele reis, aan brandstof kost 

deze rit  € 20,00 v.v. per auto, daarom worden de meerijders 
verzocht een bijdrage van € 5,00 p.p.aan de chauffeur te 
geven. 
Verder zijn hier geen kosten aan verbonden. 
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            Uitnodiging fietstocht 
 

De jaarlijkse fietstocht, georganiseerd en uitgezet door 
Jan Hems en Jan Aerts, is gepland op 20 juni 2015. 
Deze heren en de bestuursleden nodigen u van harte uit 
om deel te nemen. 
Vertrek vanaf het Wokrestaurant in Oostelbeers om 
13.30 uur. De fietstocht is 40 kilometer lang door het 
prachtige Brabantse land. Na ongeveer 23 kilometer is 
een rustpauze. De eigen bijdrage bedraagt € 2,00 per 
persoon. Wij hopen op een grote deelname en vooral op 
mooi weer. 

 
 

Overig nieuws: 
 

Onthulling 

 
Zoals u vast gezien of gelezen heeft is op 25 april 2015 
onder grote belangstelling het monument voor oud 
burgemeester Jan Smulders onthuld door zijn zoon Jan 
Smulders en kleindochter Floor. Burgemeester Ruud 
Severijns, Jan Smulders, Bert van Essen en Jan Aerts 
spraken alle genodigden en toeschouwers toe. 
Burgemeester Severijns verraste de gasten door het 
plantsoen een nieuwe officiële naam te geven namelijk 
het “Burgemeester Jan Smulders plantsoen”. Op het 
monument is behalve de foto van Jan Smulders een 
tekst aangebracht met in het kort de reden van het tot 
stand komen van dit monument. 
Hij was een burgemeester die zijn leven gaf ter 
bescherming van zijn dorpsgenoten. 
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Herdenking 

 
Op 4 mei 2015 vond een indrukwekkende ceremonie op 
het kerkhof in Oostelbeers plaats.  
Zoals u weet zijn hier 7 jonge mannen van de Engelse 
en Australische luchtmacht begraven die sneuvelden bij 
de bevrijding van Nederland. Nabestaanden van enkele 
bemanningsleden uit het Verenigd Koninkrijk en 
Australië waren aanwezig evenals hoge militairen van de 
Engelse en Australische ambassade. Burgemeester 
Severijns sprak de gasten toe, vlaggen werden gehesen 
onder prachtige muziek van een Schotse “piper”. 
Mevrouw Rikie Verhagen werd in het zonnetje gezet 
door de burgemeester omdat zij al deccenia lang deze 
graven verzorgd waarvoor met name de buitelandse 
gasten zeer dankbaar voor zijn. 
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Wandeling 9 mei: 

 
20 leden hebben genoten van de mooie, ongeveer 10 
kilometer lange wandeling, uitgezet door Piet Aerts, Jan 
Aerts en Jan van Vroenhoven. 
We vertrokken vanaf (oud) café De Donk in Vessem en 
liepen via de Spekdonken langs “de Stroom”en 
Molenbroek. Vervolgens via het bos naar café “de 
Kempenzoom”, zo ongeveer halverwege de wandeling. 
Daar was een pauze met koffie of thee en een stuk 
zelfgebakken appeltaart, heerlijk! 
Daarna zijn we de weg overgestoken naar de 
Landschotse heide, langs “het Wit Hollandven en het 
Berkven en door het bos terug naar café De Donk. 
Op markante plaatsen gaf Piet Aarts toelichting over het 
landschap van toen en nu, en over bomen, planten en 
bloemen. 
  
Een mooie zaterdagochtendwandeling, waarvoor dank 
aan de organisatoren. 

 
 
 
 

Een mededeling van huishoudelijke aard: 
 

De penningmeester laat weten dat ruim 30 leden (nog) geen 
contributie voor 2015 hebben betaald, wellicht is de nota over het 
hoofd gezien. 
Hierbij het vriendelijk verzoek de contributie á € 25,00 alsnog te 
voldoen op rekeningnummer NL05RABO0133892751. 
Leden die betaald hebben kunnen dit als niet geschreven 
beschouwen. 


