NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021
Beste Wapenbroeders, Wapenzusters en partners,
Op 07 september 2021 hadden wij in eerste instantie onze ledenbijeenkomst gepland
maar vanwege het heengaan van onze geliefde Wapenbroeders Jim Overklift Vaupel
Kleyn d.d. 04.09.2021 en zijn crematie op 10.09.2021 hebben we u kenbaar gemaakt
dat we de contactmiddag zouden verplaatsen naar dinsdag 05 oktober 2021.

Mededelingen van
onze voorzitter
Peter van den Berg.

Siegmund Zasada
draagt voor!

Bee-j-Bertje te Weert
d.d.14.12.2021
Aanvang 13.30 uur

Op 10.09.2021 heeft de crematie van Jim met volledige bondseer plaatsgevonden. Er
was immense belangstelling uit geheel Nederland van zowel particulieren dan wel
organisaties om de crematie van Jim te mogen bijwonen maar meer dan 100
personen konden we niet toelaten en dus hebben we velen moeten teleurstellen. De
herdenkingsdienst verliep waardig en respectvol en de familie bedankt u daarvoor.
Op 5 oktober 2021 konden we na 1 ½ jaar eindelijk bijeenkomen op onze nieuwe
locatie Bee-j Bertje te Laar en na het stilstaan bij het dit jaar onze overleden
Wapenbroeders hebben we de draad weer opgepakt en genoten van de lezing van
Siegmund Zasada die ons onthaalde op enkele boeiende anekdotes uit zijn boeken
over zijn (militaire) leven. Ook hebben we ons “”sociaal team”’ aan u voorgesteld en
wel Toos Stijnen en Anja Gerstmans. Samen met Annie Overklift gaan zij nu aan de
slag voor de kerstviering die we op 14.12.2021 eveneens Bee-j-Bertje zullen houden.
KERSTVIERING BIJ BEE-J-BERTJE OP DINSGAGMIDDAG 14 DECEMBER 2021!
Op deze dinsdagmiddag zullen wij vanaf 13.30 uur onze traditionele kerstviering gaan
houden op de nieuwe locatie Bee-j-Bertje te Weert. Wij hebben bemerkt hoe
belangrijk het vooral in deze onzekere tijden is om elkaar te ontmoeten en vast te
houden. Diverse aanwezigen tijdens de afgelopen contactmiddag hebben
aangegeven hoe fijn het was elkaar weer te ontmoeten. Ook onze Kerstviering speelt
daarbij een belangrijke rol en uw aller aanwezigheid wordt daarbij zeer op prijs
gesteld. Ook partners, kinderen, familieleden en/of kennissen hierbij vanzelfsprekend
van harte welkom. Om een en ander in goede banen te leiden is het wel van belang
om u tijdig aan te melden! We hebben inmiddels al enige aanmeldingen mogen
ontvangen waarvoor onze dank! Heeft u vervoer nodig meldt dat dan tijdig bij het
Bestuur via de adres gegevens boven aan de nieuwsbrief.

Suffolk herdenking
Weert

Bondsbanier der
Wapenbroeders

Herdenking te
Swartbroek

In de afgelopen maanden hebben het Bestuur, de Weerter leden van het
excercitieteam en individuele leden van de afdeling Weert deel genomen aan diverse
herdenkingen en bijeenkomsten zowel lokaal, regionaal en nationaal. Het langzaam
maar gestaag afnemend ledental maakt dat onze lokale Weerter Wapenbroeders zich
steeds vaker dienen in te zetten en dat doen ze zonder enige terughoudendheid. We
zouden graag het aantal leden of donateurs weer doen stijgen maar hebben daarbij
wel uw hulp nodig. Wellicht kent u in uw omgeving mensen die ons een warm hart
toedragen. Men kan ons bijvoorbeeld ook steunen als donateur als men geen
defensie achtergrond heeft en ons zodoende ook Weerter afdeling helpen!
Wilt u daar meer over weten dan kunt u terecht bij uw secretaris. In de afgelopen
maanden gaven wij bijvoorbeeld acte de preseance bij:
De Indië herdenking te Amstelveen d.d. 13.08.2021.
De herdenking op de Amerikaanse Begraafplaats Henri Chapelle d.d.21.08.2021.
De Indië herdenking te Roermond d.d.07.09.2021.
Onthulling monument te Nederweert-Eind d.d. 18.09.2021
De Veteranenmis te Budel d.d. 18.09.2021
De Suffolk Herdenking van de bevrijding van Weert d.d. 22.09.2021.
De Limburgse Veteranendag te Roermond d.d. 25.09.2021.
De herdenking bij de Abdij Lilbosch d.d.26.09.2021.
De herdenking Oude Kerkhof te Roermond d.d. 03.10.2021.
De Bondsdag waarbij wij een nieuw banier mochten ontvangen d.d. 08.10.2021.
Daarnaast nam het Bestuur deel aan diverse vergaderingen m.b.t de Wapenbroeders!
Kortom we hoeven ons niet te vervelen en uw hulp is daarbij absoluut welkom!
Herdenking te Swartbroek op 12.11.2021.
De afdeling Weert organiseert sinds jaar en dag de Herdenking te Swartbroek. Helaas
ging dat vorig jaar niet door vanwege de COVID maar nu lukt dat weer. Om 13.30
uur start de herdenking in de Sint Corneliuskerk te Swartbroek. Kinderen van de “”
Basisschool Swartbroek”’ zullen zang ten gehore brengen en bloemen leggen op de
graven van de Britse militairen die voor ons het hoogste offer brachten. Ook zullen
Britse militairen “’ Candles in te Wind “’plaatsen! U komst stellen we zeer op prijs!

2

Agenda onder voorbehoud vanwege mogelijke COVID aanpassingen
Wanneer

Wat

29.10.2021

Thema avond
Bevrijding
Roerdriehoek

05.11.2021

Thema avond
Slag om de Schelde

Waar

Bijzonderheden

Generaal Spoor
Paviljoen
Roermond

Aanmelden bij
bvw.afd.roermond@gmail.com
of via Tel 06-52062326
Aanvang 19.00 uur

Generaal Spoor
Paviljoen
Roermond

Aanmelden bij
bvw.afd.roermond@gmail.com
of via Tel 06-52062326
Aanvang 19.00 uur

12.11.2021

Herdenking Britse
Begraafplaats

Swartbroek

Aanvang plechtigheid om 13.30
uur bij de kerk te Swartbroek

13.11.2021

Herdenking Britse
Begraafplaats

Nederweert

Aanvang plechtigheid om 15.00
uur bij het Britse Kerkhof te
Nederweert.

15.11.2021

Herdenking London
Via BVW
van de Cenetaph
Valkenswaard
parade + bezoek Royal
Albert Hall

Geen aanmeldingen meer
mogelijk

18.11.2021

Monument der
verdraagzaamheid

Aanmelden bij uw plaatselijk
bestuur en wel voor 29.10.2021

14.12.2021

Eindejaarsbijeenkomst Bee-j-Bertje te
tevens Kersviering
Weert ( Laar)

t/m
15.11.2021

Haelen

Bijlage aanmeldformulier kerstviering
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Aanmelden bij de secretaris WPB
WEERT ( zie bijlage)

AANMELDFORMULIER KERSTVIERING BOND VAN WAPENBROEDERS WEERT
Datum
Tijd
Ontvangst
Locatie
Bijdrage

: 14 december 2021
: 13.30 uur
: Vanaf 13.00 uur
: Bee-j-Bertje/ Rietstraat 28/6003 PM WEERT
: € 15,- p.p

NB** Vanwege de Covid voorschriften ie een vaccinatiebewijs voorgeschreven. Graag ook uw
geboortedatum aangeven zoals is vermeld in uw legitimatiebewijs.
Aanmelding van

Naam

Afdeling

Geb. datum

Dhr/Mevr.

➢ Dit formulier graag retour zenden voor vrijdag 03 december 2021 aan de secretaris van de
afdeling Wapenbroeders Weert. Mail: weert@wapenbroeders.nl Tel: 06-51238413.
➢ Indien u geen vervoer kunt regelen dan horen wij dat graag en proberen we wat te regelen!
➢ Leuke prijzen voor de tombola zijn overigens van harte welkom!!!

4

