
 

 
 

Nieuwsbrief december 2020  

 

Mededelingen van onze  

voorzitter                       

Peter van den Berg. 

 

 

Voor onze wapenbroeders 

Pierre Stijnen, Wiel 

Hermans, Theo Vervoort en 

Frans Clement was 2020   “” 

einde oefening””         We 

wensen de families namens 

bestuur en alle leden dan 

ook oprecht veel sterkte toe 

bij het verlies van hun 

dierbaren. Dat zij mogen 

rusten in vrede! 

Beste Wapenbroeders en partners, 

We hebben spijtig genoeg nog steeds rekening te houden met de huidige 

coronamaatregelen en dat maakt het moeilijk om elkaar op herdenkingen, 

reünies en andere samenkomsten te ontmoeten. 

De boodschap is tot nader orde nog steeds afstand houden en geen 

onnodige risico’s te lopen. We worden nu eenmaal gerekend tot de 

kwetsbare doelgroepen mede vanwege de hogere leeftijd. Er is echter ook 

een klein beetje licht aan de horizon want als de vaccinaties succesvol zijn 

komen er wellicht toch meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten  

Inmiddels verblijven echter 4 wapenbroeders niet meer in onze gelederen: 

sedert 2 juni 2020 Frans Clement, sinds 8 augustus 2020 Theo Vervoort, 

sinds 13 november 2020 Wil Heijmans en op 23 november2020 Pierre 

Stijnen. Met het heengaan  van Pierre namen wij ook afscheid van ons 

bestuurslid tevens bekwaam secretaris en penningmeester. 

Inmiddels is het bestuur er in geslaagd om een waarnemend secretaris te 

verwelkomen en voor de functie van penningmeester zijn we nog zoekende. 

Voor beide functies kunt u echter uw eventuele belangstelling kenbaar 

maken en dan kunnen we bij de ledenvergadering democratische keuzes 

maken. Ook familieleden kunnen zich opgeven voor die functie. 

Onze wnd. secretaris kwam met het idee om de contacten met de afdeling 

wat vaker via nieuwsbrieven te gaan onderhouden zolang wij nog geen 

ledenvergaderingen mogen houden. Met die nieuwbrieven kunnen we u 

immers op de hoogte houden van zaken die de aandacht behoeven en u in 

kennis stellen van prettige maar af en toe treurige gebeurtenissen zoals het 

overlijden van onze Wapenbroeders. 

Rest mij u - mede namens het bestuur - veel sterkte, gezegende kerstdagen, 

een goede jaarwisseling en een vooral goede gezondheid toe te wensen. 

Met Wapenbroederlijke groet,                                                                   
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Waarnemend secretaris 
Peter William Schreuders 

 

Peter van den Berg/voorzitter     

Door het plotseling wegvallen van onze gewaardeerde wapenbroeder Pierre 

Stijnen die zowel als penningmeester en secretaris jarenlang voor ons actief 

is geweest kampen we nu met een onderbezetting in het Bestuur. 

We hebben daarom de secretaris van de Wapenbroeders Ospel benaderd en 

gevraagd of hij bereid was om ons vooralsnog op tijdelijke basis uit de brand 

te helpen.  Voor de eerstvolgende ledenvergadering kunnen (familie) leden 

zich aanmelden voor zowel de functie van secretaris dan wel voor de functie 

penningmeester of voor een combinatie van beiden.                                    

Peter W. Schreuders was oorspronkelijk opgeleid op de Hogere 

Zeevaartschool te Den-Helder als koopvaardijofficier. Vervolgens werd hij 

opgeleid tot wachtmeester-instructeur der Cavalerie. Vanwege een ernstig 

dienstongeval werd hij na 3 jaar eervol uit de dienstbetrekking ontslagen. 

Naast lid van de Wapenbroeders is hij ook lid van het Royal Britisch Legion 

en aangesloten bij de VOKS ( Vereniging Oud-Korea Strijders) Zo bezocht hij 

ondermeer met de VOKS ook de graven van de gesneuvelde Nederlandse 

militairen in Korea en dat heeft een diepe indruk achtergelaten. 

 

Vanwege CORONA is het helaas momenteel nog niet mogelijk om de agenda 

van de activiteiten 2021 nu al aan u kenbaar te maken. Zodra er weer 

mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten dan wel weer deel te nemen 

aan herdenkingen of festiviteiten melden wij ons. De eerste activiteit zou de 

ledenvergadering zijn die meestal in maart/april plaatsvindt met aansluitend 

de dodenherdenkingen te Weert en Stramproy op 04 mei 2021. We wachten 

even af of we na 17 januari 2021 ( nieuwe maatregelen COVID 19) weer wat 

meer mogelijkheden hebben en zullen u dan omgaand op de hoogte stellen. 

 

Wij kunnen ons voorstellen,  dat vanwege de vergrijzing van ons 

ledenbestand dan wel vanwege medische ongemakken het bezoek aan de 

contactmiddagen of herdenkingen minder gemakkelijk zal worden. In 2021 

kunt u daarom aan het bestuur via de secretaris aangeven of u graag gebruik 

wil maken van de mogelijkheid om opgehaald en thuisgebracht te worden 

zodat u toch de band met uw wapenbroeders kunt behouden. 

 


