Nieuwsbrief augustus 2021
Beste Wapenbroeders en partners,

Mededelingen van
onze voorzitter
Peter van den Berg.

Het heeft even geduurd maar uiteindelijk wordt ons geduld beloond en prijzen we
ons gelukkig, dat we na lange tijd elkaar weer kunnen gaan ontmoeten. Onze nieuwe
locatie is bij Beej-Bertje op de Rietstraat 28, 6003 PM te WEERT (Laar). Deze
contactmiddag zal plaatsvinden op 07 september van 14.00 – 16.00 uur. Wij hopen
van harte, dat u allen van de partij kunt zijn op deze contactmiddag en dat ook onze
nieuwe leden van de afdeling in de gelegenheid zijn om te komen. Mocht u niet over
vervoer beschikken en ook niemand hebben die u mee kan nemen naar onze
contactmiddag dan is het verzoek om dat door te geven aan onze secretaris ( tel 0651238413) en die zal dan zorgdragen voor vervoer. Eenieder is welkom op onze
contactmiddagen dus ook vrienden en/of kennissen.
Het overlijden van enkele Wapenbroeders van het eerste uur heeft ons diep geraakt
en vooral het plotseling overlijden van Pierre Stijnen die zowel als secretaris en als
penningmeester voor ons actief was een forse klap voor de afdeling. Inmiddels
hebben we een nieuwe secretaris ( Peter William Schreuders) en een nieuwe
penningmeester ( Noël Tummers) die nu voor ons acte de préséance geven.
Ondanks het feit, dat we helaas afscheid hebben moeten nemen enkele
Wapenbroeders van het eerste uur hebben we toch enkele nieuwe leden aan onze
gelederen mogen toevoegen en momenteel kent de afdeling 20 leden. De partner
van de oude secretaris ( Toos Bergmans Stijnen en de partner van de nieuwe
secretaris ( Anja Schreuders-Gerstmans) hebben zich bereid verklaard als
dienstverlener en sociaal team voor de afdeling te fungeren. Hun eerste inzet was
tijdens de paasactie toen zij voor ons de paasgeschenken hebben ingekocht. Als u
daar prijs opstelt komen ze graag op bezoek voor een gesprek of ziekenbezoek!
Bij de Wapenbroeders is voorzitter Edwin Saiboo opgevolgd door Jan Verwoerd.
en uw partner kunnen allen met hem kennis maken op de landelijk bondsdag te
Vredepeel d.d. 08.10.2021 waarbij tevens de nieuwe bondsbanier zal worden
gepresenteerd! Ditmaal verwachten wij dan ook een bijzonder grote opkomst!
LET OP AANMELDEN ruim voor 10 september 2021 bij uw secretaris !!

U

Indië Herdenking d.d.
04 september 2021

Estafettetocht +
Veteranenmis 18 sept.

Suffolk Herdenking
Weert op 22.09.2021

Op de eerste zaterdag van september vindt de jaarlijkse nationale herdenking plaats
van de Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in de toenmalige overzeese
rijksdelen Nederlands Oost-Indië en Nieuw-Guinea hun leven hebben gegeven. De
herdenking vindt op 4 september 2021 plaats in Roermond bij het 'Nationaal Indiëmonument 1945-1962' in wandelpark Hattem. Ruim 6000 Nederlandse militairen zijn
in het voormalige Nederlands-Indië of in Nieuw-Guinea gesneuveld. In verband met
Covid is het terrein slechts voor genodigden toegankelijk. Wel zal er via L1 televisie
via een livestream deze waardige, respectvolle herdenking te volgen zijn.
In het kader van de Herdenking Bevrijding Cranendonck zal er op 18 september a.s.
vanaf 13.00 uur een estafettetocht plaats vinden langs 7 oorlogs
herdenkingsmonumenten binnen de gemeente Cranendonck. Deze herdenkingsdag
wordt afgesloten met de gebruikelijke Veteranenmis in de kerk O.L.V. Visitatie te
Budel. Aanvang 19.00 uur. De Wapenbroeders van de afdeling Weert worden hierbij
van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Melden om 18.45 bij de OLV kerk!

Op 22 september 1944 werd Weert bevrijd van de Duitsers door het 1 ste bataljon
van het Britse Suffolk Regiment. De herdenking hiervan vindt al 77 jaar lang plaats bij
de stadsbrug te Weert. Ook de 3 mans banierwacht van de Wapenbroeders is daarbij
aanwezig. Naast de leden van de afdeling Wapenbroeders Weert zouden wij ook
Wapenbroeders van onze andere afdelingen willen wijzen op deze herdenking. De
herdenking wordt georganiseerd door de gemeente Weert en het Comité Bevrijding
en Herdenkingen Weert. Ook Weerter Wapenbroeders zitten in dat Comité.
De afdeling Wapenbroeders Weert heeft inmiddels al weer enige nieuwe leden aan
hun ledenbestand mogen toevoegen. Leden die niet beschikken over een tenue
Wapenbroeders moeten voor een colbertjasje/broek/regenmantel/ das/baret etc. al
gauw enige honderden euro’s investeren en dat is geen gering bedrag. Mocht u thuis
beschikken over dergelijke kleding wat – om welke reden dan ook – niet meer
gebruikt wordt dan kunnen wij daar andere leden mogelijk mee blij maken. U kunt
dat melden bij de secretaris ( 06-51238413) en die zal dan ervoor zorgdragen dat het
op een goede plek terecht gaat komen en we een lid mogelijk blij kunnen maken.
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Agenda onder voorbehoud vanwege mogelijke COVID aanpassingen
Dit betreft slechts een globaal overzicht wat we per nieuwsbrief zullen aanpassen!
Wanneer

Wat

Waar

Bijzonderheden

04 sept 2021

Indië Herdenking te Roermond

Roermond

Beperkte deelname
vanwege Covid.

07 sept 2021

Contactmiddag Beej Bertje

Weert

Van 14.00 t/m 16.00
uur voor iedereen
onder voorbehoud
Covid aanpassingen.

18 sept 2021

Herdenkingstocht met
aansluitend Veteranenmis

Budel

Melden om 18.45 bij
de kerk te Budel

22 sept 2021

Herdenking Bevrijding Weert

Suffolk monument bij
de Stadsbrug te Weert

Nadere info volgt

25 sept 2021

Limburgse Veteranendag

Herdenkingspark
Roermond

Beperkte deelname op
uitnodiging

05 okt 2021

Contactmiddag Beej Bertje

Weert

Van 14.00 t/m 16.00
uur voor iedereen
onder voorbehoud
COVID aanpassingen

02 nov 2021

Contactmiddag Beej Bertje

Weert

Van 14.00 t/m 16.00
uur voor iedereen
onder voorbehoud
COVID aanpassingen

05 nov 2021

Dodenherdenking Britse
Begraafplaats Swartbroek

Swartbroek

Nadere info volgt

13 nov 2021

Dodenherdenking Britse
Begraafplaats Nederweert

Nederweert

Nadere info volgt

14 dec 2021

Einde jaarsbijeenkomst
Beej Bertje

Weert

Nadere info volgt

NB*** Er zijn nog diverse andere activiteiten en samenkomsten die worden bij elke nieuwsbrief
aangevuld. Doordat andere agendapunten vervallen ontstaat meer ruimte voor vermeldingen.
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BONDSDAG 8 OKTOBER 2021 IN VREDEPEEL
De Bondsdag vindt plaats in de Luitenant-generaal Bestkazerne, Ripseweg 1, 5816 AC
Vredepeel. De plaats van de ontvangst is vanaf de wacht bewegwijzerd.
De ontvangst zal plaatsvinden vanaf 09.30 uur.
Vanaf 10.00 verlaten ingedeelde personen de ontvangstruimte voor het voor oefenen.
Na de ontvangst zal de dag vanaf 11.00 uur beginnen met een buitengewone vlaggenparade
op de paradeplaats waarbij de Ceremonie van het vervangen van het Bondsbanier plaats vindt
Het bijzondere ceremoniële karakter van deze Bondsdag wordt extra onderstreept door het
feit dat de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen en
Reservisten, de Luitenant-generaal der Mariniers Frank van Sprang, voor het front van de
aanwezigen het nieuwe Bondsbanier zal overhandigen aan de heer Jan Verwoerd, algemeen
voorzitter van de Bond van Wapenbroeders. Verder zal de dag een hoog reüniekarakter
hebben, waarbij u ondermeer kennis kunt maken met de heer Jan Verwoerd/Voorzitter.
Daarnaast zal het programma enkele verrassende elementen bevatten. Tijdens het
ceremoniële gedeelte van de Bondsdag worden modelonderscheidingen gedragen.
Wapenbroeders worden verzocht zich ruim voor 10 september a.s. aan te melden bij de
secretaris Wapenbroeders WEERT ( wapenbroeders@weert.nl ) T 06-51238413
Bij uw aanmelding wordt u verzocht de volgende NAW-gegevens te verstrekken, ook voor uw
partner:
m/v, naam, voorletters, registratienummer / geboortedatum partner,
adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.
Wij volgen de ontwikkelingen rondom COVID-19 maatregelen. Mocht daartoe aanleiding zijn
dan zult u hierover tijdig worden geïnformeerd.
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