EXTRA Nieuwsbrief 01 september 2021
Beste Wapenbroeders en partners,
Op 07 september a.s. zal sedert lange tijd onze contactmiddag weer gaan
plaatsvinden nadat we elkaar bijna 1 ½ jaar niet hebben kunnen ontmoeten. Onze
landelijke Coronadeskundigen geven helaas aan, dat de kans bestaat, dat het Corona
virus in de herfst cq winterperiode zich weer heviger zal kunnen gaan manifesteren.
Het is om die reden, dat ik u - mede namens het bestuur - vraag om in elk geval op 07
september a.s. bijeen te komen, omdat we de kans om elkaar na lange tijd weer te
kunnen ontmoeten niet aan ons voorbij laten gaan. Ook familie dan wel
belangstellenden of rolstoelbegeleiders en Wapenbroeders van andere afdelingen +
aanhang zijn van harte welkom. Deze contactmiddag loopt van 14.00 tot 16.00 uur.
Mededelingen van
onze voorzitter
Peter van den Berg.

Indië Herdenking d.d.
04 september 2021.

Veteranenmis d.d.
18 september 2021 te
Cranendonck.

Ditmaal overigens wel op een nieuwe locatie en wel bij Café-Zaal Bee-j Bertje
gevestigd op de Rietstraat 28, 6003 PM Weert ( Laar). De ontvangst met koffie en vla
is voor onze rekening en Jim Overklift Vaupel Kleyn zorgt voor entertainment.
In de maand september, oktober en november 2021 vinden er diverse herdenkingen
plaats en bijgaand nog even een aantal aangelegenheden die uw aandacht vergen.
Indië herdenking
In onze vorige nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan de Indië herdenking die
zaterdag 04 september te Roermond in zeer beperkt gezelschap zal gaan
plaatsvinden. De banierdragers zullen daarbij in elk geval acte de préséance geven.
De live uitzending via L1 is vanaf 13.30 uur. Om 14.40 volgt er een “Fly-BY””.
Veteranenmis Cranendonck
Wat in elk geval ook doorgang kan vinden is de Veteranenmis te Cranendonck op
zaterdag 18.09.2021 waarbij we ook Wapenbroeders herdenken die onlangs zijn
overleden. Indien u en de uwen de mis graag bijwonen, dan verzoek ik u dat even aan
mij door te geven. U kunt echter u ook melden om 18.45 bij de OLV Visitatiekerk te
Cranendonck. Vanaf 13.00 uur is er tevens een herdenkingstocht voor Vrede en
Vrijheid langs een 7-tal oorlogsmonumenten. Mocht u niet alleen bij de mis maar ook
bij de herdenkingstocht aanwezig willen zijn dan verzoek ik vriendelijk om dat zelf
even te melden aan de secretaris van de afdeling Cranendonck. T 06 19790885

Suffolk Herdenking bij
de stadsbrug te Weert
op 22.september 2021.

Suffolk Herdenking te Weert
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. Iedereen
is welkom en er zullen op veilige afstand ook stoelen geplaatst gaan worden .
Bondsdag 08 oktober 2021
De Bondsdag vindt plaats in de Luitenant-generaal Bestkazerne, Ripseweg 1, 5816 AC
Vredepeel. De ontvangst zal plaatsvinden vanaf 09.30 uur. Na de ontvangst zal de dag

Niet vergeten u aan re
melden en wel voor:
10 september 2021 bij
uw secretaris

vanaf 11.00 uur beginnen met een buitengewone vlaggenparade op de paradeplaats.
Dit belooft een hele bijzondere bondsdag te worden met tal van genodigden en van
een bijzonder ceremonieel karakter omdat ondermeer de bondsbanier wordt
vervangen onder aanwezigheid van de Inspecteur Generaal der krijgsmacht, de
Luitenant-generaal der Mariniers Frank van Sprang . Ook bent u in de gelegenheid om
kennis te maken met de nieuwe voorzitter van de Bond van Wapenbroeders de heer
Jan Verwoerd voor het geval, dat die kennismaking nog niet heeft plaatsgevonden.

T 06-51238413
Mailadres :

BELANGRIJK

Leden van het excercitieteam zullen door Jim Overklift worden aangemeld. Echter
weert@wapenbroeders indien u als Wapenbroeder geen deel uitmaakt van het exercitieteam of als lid van
.nl
het Excercitieteam een partner, begeleider of familielid wenst mee te nemen dan
dienen al die personen zondermeer worden aangemeld bij uw secretaris. Zonder
aanmelding : GEEN TOEGANG!!! Graag daarbij vermelden: m/v, naam, voorletters,
registratienummer of BSN -nummer / geboortedatum partner, adres, postcode,
woonplaats en telefoonnummer.

AANMELDEN UITERLIJK 10 september 2021 bij uw secretaris : zie briefhoofd!
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Agenda onder voorbehoud vanwege mogelijke COVID aanpassingen
Wanneer

Wat

Waar

Bijzonderheden

04 sept 2021

Indië Herdenking te
Roermond

Roermond

Beperkte deelname

07 sept 2021

Contactmiddag Beej
Bertje

Weert

Van 14.00 t/m 16.00. en voor
iedereen

18 sept 2021

Herdenkingstocht en
Veteranenmis

Budel

Melden 18.45 bij de kerk te Budel

22 sept 2021

Herdenking Bevrijding
Weert Stadsbrug

Weert

Voor iedereen

25 sept 2021

Limburgse Veteranendag

Roermond

Beperkte deelname

26 sept 2021

Vleugels der Vrijheid

Echt

Beperkte deelname

03 okt 2021

Herdenking Oude
Kerkhof Roermond

Roermond

Aanmelding voor 12.09.2021

05 okt 2021
Contactmiddag Beej
+02.november Bertje

Weert

Voor iedereen

08 okt 2021

Bondsdag der Banieren

Vredepeel

Eerst melden voor deelname

05 nov 2021

Dodenherdenking Britse
Begraafplaats

Swartbroek

Nadere info volgt

13 nov 2021

Dodenherdenking Britse
Begraafplaats

Nederweert

Nadere info volgt

14 dec 2021

Einde jaarsbijeenkomst
kerst Beej Bertje

Weert

Nadere info volgt

.
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ROUTE NAAR ONZE NIEUWE LOCATIE VOOR DE CONTACTMIDDAG
Vanwege omleidingen dient u onderstaande route te volgen en dat betreft slechts 1 lange
straat te Laar ( De Rietstraat) uitrijden die vervolgens bij Café zaal Beej Bertje op Laar uitkomt.
Tel 06-29501472

1. Vanuit centrum Weert of de Ringbaard Noord gaat u de Eindhovense weg op.
2. U ziet vervolgens rechts een afslag “” Boshoven”” en die afslag neemt u dan.
3. U zit dan gelijk op de Rietstraat en die weg vervolgt u tot aan Beej Bertje ( rechts)
4. Er is meer dan voldoende parkeergelegenheid om u auto te parkeren.
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