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50 Jaar geleden kwamen de eerste Duitse
rekruten in Budel aan

Grote afvaardiging Budel
naar kampioenschappen

Op 1 juli 1963 kwamen de eerste
rekruten in Budel aan voor hun
militaire dienst. Budel was het
eerste permanente Duitse garnizoen in het buitenland sinds
WO II.

BUDEL - In het weekend van 17
en 18 aug worden in het brabantse Wouw de Brabantse
kampioenschappen voor paarden gehouden.

De mensen van Budel hadden het
zich oorspronkelijk erger voorgesteld dan het uiteindelijk werd.
Eind januari waren nog honderden demonstranten uit de grote
steden van Nederland naar Budel
gekomen voor een stille mars en
hadden bij de witte kruizen achter
de kerk in Budel-Dorplein kransen
neergelegd.
De kruisen staan op de graven van
zes jonge Nederlanders, die in september 1944 door SS mannen met
bajonetten gedood werden, als
vergelding daarvoor, dat de Belgische verzetsstrijders "Witte Brigade" een trein, die met de Duitse
'Wehrmacht' bezet was lieten ontsporen.
Van de Duitse gasten in Budel werd
door de leiding terughoudendheid verwacht ten opzichte van
bijvoorbeeld het zingen van marsliederen, als Nederlanders het konden horen of het noemen van hun
onderkomen als kamp. Ook heeft
de Legerstaf een brochure voor de
rekruten in Budel uitgegeven: "Als
Soldat in den Niederlanden". Over
dat, wat Nederland tussen 1940 en
1945 door de Duitsers aangedaan
werd, stond in deze brochure van
36 bladzijdes. Conclusie: "De Tweede Wereldoorlog heeft het land
niet gespaard".
De stationering van Duitse troepen was te danken aan een verdrag tussen Nederland en Duitsland op 17 januari 1963, de Budel
Seedorf overeenkomst. In ruil voor
de plaatsing van Nederlandse legerorganisaties in Seedorf voorziet het verdrag in de legering
van infanterie-eenheden in een
luchtmachtkazerne in Budel van
vergelijkbare grootte.
42 jaar later, in 2005, verlieten de
Duitse soldaten de Legerplaats
Budel, die trouwens op 25 mei
1988 omgedoopt werd tot NassauDietzkazerne.
In 1993, dertig jaar later, schreef

De Nassau Dietzkazerne in Budel - foto uit 2011
toenmalige burgemeester Krijgs- trokken zijn. Daarnaast werkten
ook 175 Nederlandse burgers op
man van Budel het volgende:
"Dertig jaar samenwerken, -wo- de kazerne, als ondersteunend
nen en regelmatig geconfron- personeel. 'Dit besluit heeft groteerd worden met Duitse burgers te financiële en sociale gevolgen
en militairen van "ons" garnizoen voor de lokale gemeenschap', alheeft ons kunnen leren, dat on- dus Meinema. Burgemeester Meidanks verschillen in cultuur, men- nema en veel bewoners zagen het
taliteit en gewoonten vele goede vertrek van de Duitsers al enige
en vriendschappelijke onderlinge tijd aankomen. Maar toch valt het
relaties mochten ontstaan, waar- definitieve afscheid zwaar.
van een aantal zelfs zo hecht, dat Het afscheid van de Duitse soldaer een huwelijk uit voortkwam (in ten en de medewerkers van de
de jaren 70 werd zelfs door een Nassau-Dietzkazerne vond plaats
Duits weekblad een artikel gepu- op 2 juni 2005 op het Capucijnerbliceerd met de titel "Hochzeit- plein, waar een kunstwerk onthuld
sparadies Budel"). Ook onze lokale werd, een cadeau van de Duitse
economie kreeg en heeft door de Bundeswehr aan de bevolking van
aanwezigheid van het garnizoen Budel voor 42 jaar vertrouwen en
extra kansen en een aantal onzer samenleven in harmonie. Op 31
plaatsgenoten vond en vindt op augustus 2011 heeft het Nederde legerplaats werk en inkomen. landse ministerie van Defensie
Na dertig jaar is ons Duitse garni- aangekondigd te verwachten dat
zoen nauwelijks meer weg te den- de Nassau-Dietz Kazerne in 2016
ken in het Budel van nu... "
definitief gesloten zal worden.
In september 2004 maakte het Wat is er in die 42 jaar allemaal geDuitse ministerie van Defensie beurd? Heel veel. Te veel om hier
bekend dat het medio 2005 ver- op te noemen.
trekt uit de Budelse kazerne, waar Enkele jaren geleden is er een webongeveer 1200 militairen (onder site over de Legerplaats Budel gewie 720 dienstplichtigen) zijn ge- maakt, die regelmatig vernieuwd
legerd. Het vertrek maakt deel uit wordt door foto's en berichten uit
van een herstructurering binnen die tijd. Wilt u dus meer weten wat
het Duitse leger. Toenmalig bur- er in die 42 jaar gebeurd is, neem
gemeester Bart Meinema van de een kijkje op www.ziemann.be/legemeente Cranendonck betreur- gerplaats_budel/.
de de sluiting. Hij schatte dat de Heel veel voormalige soldaten
Budelse middenstand per jaar vijf van de Legerplaats Budel hebben
miljoen euro omzet draaide op de commentaren, ervaringen, beleveDuitse klanten, van voedsel en bier nissen en foto's gedeeld op deze
tot schilderwerk en ander onder- website. Bekijk ook het gastenhoud. In het dorp zelf woonden boek. Er staan heel veel positieve
vijftig Duitse gezinnen; die ver- opmerkingen over Budel in.

Boottocht met de Zonnebloem

De afgelopen maanden zijn er
binnen de regio Eindhoven 5 selectiewedstrijden gehouden te
Soerendonk, Maarheeze, Leende,
Geldrop en Budel. De laatste selectiewedstrijd werd door rijvereniging, St. Martinus georganiseerd. Het was een mooi weekend
en bij ons werden de kringkampioenen bekend gemaakt!
St. Martinus is heel trots op haar
leden. Een groot aantal mag gaan
strijden om de Brabantse titels in
Wouw en ze hebben zelfs twee
kringkampioenen in hun midden:
Joyce Hompes werd met haar
Cosmo 3 x eerste in de klasse L2
en was na de eerste 3 selectiewedstrijden al kringkampioen.
Feije van Eijndhoven en Allure A
werden eveneens met 3 eerste
plaatsen kringkampioen in de
klasse L1. In de klasse B hebben
Mirthe van Dijk met Era en Mariska Geelen met Cany zich geplaatst. Mirthe op een 6e plaats
en Mariska op een 8e plaats. In
de klasse L1 heeft Feije van Eijnd-

Joyce Hompes met Cosmo kringkampioen klasse L2
hoven zich als kringkapioen geplaatst en in de klasse L2 Joyce
Hompes. In de klasse Z1 heeft Pilou van Dijk zich tweemaal weten
te selecteren, zowel met Bueno
als Atanic op een 3e en 8e plaats.
St. Martinus wenst al 'haar' dames
heel veel succes met de voorbereiding en de deelname aan de
Brabantse kampioenschappen.
Wil je de dames volgen of ben
je benieuwd naar deze rijvereniging neem dan een kijkje op
de site www.rijverenigingbudel.nl
of op onze facebookpagina:
www.facebook.com/rijverenigingSt.Martinusbudel

Winnaars de Hoortrunners

Op de foto staan de winnaars van De Hoortrunners. Zij vielen in de prijzen tijdens de Ekkerloop in Budel. Van links naar rechts Tonnie Duisters,
Gerrie Claassen en Jorn Arne Berndsen.

Jubilarissen Budilia

Eens in de twee jaar gaat de Zonnebloem afd. Budel met een boot
een dagtocht maken op de Maas.
Deze keer was het vertrek vanuit
de Maashaven in Roermond.
De boottocht ging door op maandag 24 juni. Dit keer waren er niet
alleen gasten uit Budel, Gastel,
Schoot en Dorplein, maar ook uit
Soerendonk. Nadat iedereen aan
boord was ging de boot richting
Maasbracht. De muziek aan boord
werd verzorgd door Rene Brozius
en Gerrit van Weelden. Ze brachten de stemming er goed in. Rond
twaalf uur was het tijd voor het
diner. Het smaakte voortreffelijk.
Ondertussen voer de boot voorbij
Thorn en de grindgaten bij Wessem. Intussen waren er gratis lotjes
rondgedeeld voor de loterij. Pastoor Mutsaerts en Pastoor Spooren

Marja Smolenaars, May Govers, Paula Smolenaars en Henny van Kessel.
Pastoor Spooren vermaakt de gasten op de boot.
waren ook aanwezig. In de loop
van de middag kwam er plots een
oud pastoorke binnen. Dit bleek
de vervanger te zijn van pastoor
Spooren en kwam vertellen hoe
het pastoor Spooren was vergaan

de afgelopen tijd in Budel. Het was
een zeer geestige voordracht met
veel humor over o.a. een inburgeringcursus en dialect en ook over
‘het gevuul van Buul’. Het was een
geslaagde dag.

BUDEL - Dit jaar waren vier
leden van tafeltennisvereniging
Budilia 25 jaar lid.
Dit waren Marja Smolenaars, May
Govers, Paula Smolenaars en Henny van Kessel. Op de website van
Budilia (www.budilia.nl) lees je
meer over deze jubilarissen.
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