S erv i ce G i l d e R oer m o n d

De g i l d evr i j w i ll i ger

Service Gilde Roermond is sinds 1991
actief en heeft als doelstelling:
Het delen van kennis, ervaring en
vaardigheden. Met tijd en aandacht.

Deel je graag kennis, ervaring of vaardigheden? Sluit je dan aan bij Service
Gilde Roermond en wordt gids, begeleider, coach of zet je in voor een van
de landelijke Gildeprojecten. Wij maken
je graag wegwijs in onze inspirerende
organisatie die deel uitmaakt van de
koepelorganisatie Gilde Nederland, waar
ruim 50 Gilden bij zijn aangesloten.

Service Gilde Roermond bemiddelt,
coördineert en stimuleert het contact
met iedereen die kennis, ervaring en
vaardigheden belangeloos aan anderen
wil overdragen. Het aanbod van de circa
100 gemotiveerde vrijwilligers die bij
het Gilde actief zijn, is zeer divers en
bestrijkt een breed scala op het gebied
van educatie, kunst, historie, sociale en
maatschappelijke kennis.

Vrijwilligers delen kennis, ervaring en vaardigheden
CONTACT

A ct i v i te i te n / projecte n :

BijenProject
Coach4you (landelijk project)
ComputerVraagbaak
Fietstochten
NatuurWandelingen
SamenBuiten
SamenSpraak (landelijk project)
StadsWandelingen
TaalCafé
VertelProject
ZomerSchool (in ontwikkeling)

Scan de QR-code en bekijk
alle informatie op onze website
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T: 06 23 9740 59
E: info@servicegilderoermond.nl
W: servicegilderoermond.nl
F: facebook.com/servicegilderoermond
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R oer m o n d V etera n e n sta d

Duizenden veteranen, nabestaanden,
familie en vrienden bezoeken jaarlijks
Roermond om hun kameraden te her- en
gedenken bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962. Met name op de
eerste zaterdag in september tijdens de
jaarlijkse herdenking.
Door vrijwilligers, vaak Indië-veteranen, wordt dit stukje Nederlandse geschiedenis aan leerlingen van groep 8
uit het basisonderwijs toegelicht, zonder sterke krijgsverhalen of politieke
achtergronden. Er wordt uitgelegd hoe
en waarom tussen 1945 tot 1962 ruim
6.200 Nederlandse soldaten in een van
de overzeese gebiedsdelen het leven
lieten en ver van huis begraven zijn.

Monument voor
V re d esoperat i es

Het Monument voor Vredesoperaties
is opgericht ter nagedachtenis aan de
Nederlandse militairen die sinds het
begin van de Korea oorlog in dienst
van het Koninkrijk der Nederlanden als
gevolg van vredesoperaties zijn omgekomen. Het monument is 24 oktober
2003 onthuld door staatssecretaris van
Defensie, de heer Van der Knaap, mevrouw Van Rijn, die haar zoon Kees van
Rijn verloor tijdens de UNIFIL missie in
Libanon en André Dekker, een veteraan
die tijdens de UNPROFOR missie in
Srebrenica diende.

Dit monument, ter nagedachtenis aan
alle burgers die in de periode 19451962 zijn omgekomen in NederlandsIndië en Nederlands Nieuw-Guinea, is op
25 augustus 1990 onthuld.
Verbindend monument

Nat i o n aal
Indië-monument 1945-1962

Z.K.H. Prins Bernhard onthulde dit monument op 7 september 1988. Centraal
staat de obelisk met kroonduif, waarbij
een fontein met karbouwkoppen is geplaatst. Vlakbij staan achttien driehoekige roestvrijstalen zuilen, gedenktafels
met plaquettes en een bronzen borstbeeld van generaal S.H. Spoor, de toenmalige bevelhebber van de Nederlandse
strijdkrachten. Door krijgsmachtonderdelen van de toenmalige krijgsmacht
zijn op de gedenktafels bijna 200 plaquettes geplaatst. Op de zuilen staan de
namen van de ruim 6.200 gesneuvelde
Nederlandse militairen gegraveerd.

Monument voor Indische
burgerslachtoffers

Het verbindende monument legt de link
tussen het Nationaal Indië-monument
1945-1962 en het Monument voor Vredesoperaties. Het Verbindende Monument onthuld op 1 september 2018,
eert ook zij die wel terugkwamen en hun
de 2e en 3e generatie nakomelingen.
H er d e n k i n gs b oog

P av i ljoe n

De beide roestvrijstalen zuilen van de
herdenkingsboog symboliseren hoe de
veteranen uit beide perioden naar elkaar toegroeien, zoals de Nederlandse
veteranen van na de Tweede Wereldoorlog naar elkaar toegroeien. De Herdenkingsboog is onthuld op 30 juli 2010.

Mevrouw H.T. Spoor-Dijkema opende
op 15 september 1995 het Generaal
S.H Spoor Paviljoen. Het paviljoen is geopend van 1 april tot 1 oktober.
Bezoekers kunnen er een kleine tentoonstelling bezichtigen, documenten
raadplegen of de database inzien.

