
 

 
 

Nieuwsbrief december 2021 

Mededelingen van onze  

voorzitter Peter vd Berg. 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Wapenbroeders, Wapenzusters en partners,   
 
Helaas verkeert Corona nog steeds in hevige mate onder ons waardoor 

we elkaar niet hebben kunnen ontmoeten voor een gezellige eindejaars-

bijeenkomst op onze nieuwe locatie “”Beej-Bertje te Laar”. 

Na de geslaagde contactmiddag op 05 oktober 2021 was ons bestuur en 

ons sociaal team al druk met de voorbereidingen voor de eindejaars- 

bijeenkomst en het afblazen daarvan viel ons oprecht zwaar maar na 

rijp beraad hebben we die stap in ons aller belang toch moeten nemen! 

 

Wij hebben zoals u allen weet zowel vorig jaar als dit jaar helaas 

afscheid moeten nemen van diverse betrokken leden van onze afdeling 

en als bestuur vonden wij  -mede gezien de kwetsbaarheid van onze 

doelgroep - het risico en de verantwoording echt veels te groot.  

 

Zij die in het afgelopen jaar hun partner of familielid  zijn verloren of 

kampen met medische ongemakken wensen we oprecht veel kracht en 

sterkte toe vooral in deze donkere dagen rond kerst en de jaarwisseling.  

 

We zijn altijd bereid om, wanneer daaraan behoefte is, je te komen 

opzoeken of ergens mee te helpen. Aarzel vooral niet daarom te vragen, 

we zijn Wapenbroeders en -zusters die voor elkaar klaar staan! Wie 

vraagt kan geholpen worden en u hoeft zich nergens voor te schamen! 

 

Dat kan ook hulp zijn als u niemand heeft die u in de lockdown kan 

helpen, we hebben niet voor niets een Bestuur en Sociaal Team. 

Daarom wensen we jullie via de nieuwsbrief goede kerstdagen en een in 

alle opzichten gezond en voorspoedig 2022 voor allen die je lief zijn.  

 

 

Met wapenbroederlijke groet, 

 

Peter van den Berg/Voorzitter 
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Ook in 2021 hebben we helaas 

afscheid moeten nemen van 

enkele gewaardeerde leden.  

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!  

 

Ons nieuwe bestuurslid:         

Thei Verstappen. 

 
 

Marcus Vankan wordt de  
Geestelijk adviseur van de 
afdeling Weert 
 

Afdelingsnieuws van onze secretaris                                                                                                 

Ledenontwikkeling en afdelingsnieuws! 

Dit jaar hebben we spijtig genoeg opnieuw afscheid moeten nemen van 

een aantal leden zoals bijvoorbeeld Sjaak van Kimmenade d.d. 29 april 

2021. Zijn vrouw ( Connie) werd na zijn overlijden buitengewoon lid van 

de Wapenbroeders maar overleed kort na het heengaan van haar man 

op 15.11.2021. Uw voorzitter en secretaris waren bij haar afscheid. 

 

Ook moesten we totaal onverwachts afscheid van Jim Overklift Vaupel 

Kleyn die op 04 september 2021 overleed te Roermond tijdens de NIM 

herdenking. Zijn vrouw Annie is als buitengewoon lid nu betrokken bij 

onze afdeling en ook hun zoon Patrick hielp ons bij de overdracht.  

 

Het aantal leden is nog steeds redelijk stabiel omdat er zich ook nieuwe 

leden in 2021 hebben aangemeld zoals Harrie Doensen, Ben Beerens en 

Wiel Bouten alsmede Noel Tummers ( penningmeester). Samen met de 

buitengewone leden Toos Bergmans en Annie Overklift  is daardoor 

onze afdeling redelijk stabiel gebleven en ons bestuur zeer compleet! 

 

Op 01.01.2022 zal Arie van der Lee onze afdeling helaas gaan verlaten 

vanwege zijn verhuizing van Weert naar Roermond en we bedanken 

hem welgemeend voor zijn inzet en bij wensen hem succes bij het RCT.                

 

Het Bestuur kwam - na het heengaan van Jim en Pierre - weer redelijk 

op peil omdat wij steun vroegen en kregen van Thei Verstappen die bij 

onze afdeling al langer als donateur te boek staat. Thei is een actief 

bestuurslid die van vele markten thuis is en hij verleent ondermeer ook 

gastvrijheid aan het exercitie team dat bij hem thuis traint! 

Op 05 oktober gingen de aanwezige leden akkoord met zijn benoeming 

tot algemeen bestuurslid. Wij bedanken Thei voor zijn steun en inzet! 

 

Pastoor Marcus Vankan 

Marcus Vankan komt vanaf januari 2022 eveneens de gelederen van 

onze afdeling versterken als Geestelijk Adviseur en daar zijn wij - zeker 

gezien zijn betrokkenheid bij diverse herdenkingen - verheugd om!  
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Miss Pamela Flora plaatst 

“”candles in the Wind””     bij 

het monument te Swartbroek. 

 

Pastoor Marcus Vankan spreekt 

de kinderen toe!  

 

 

 

De Wapenbroeders brengen 

eensgezind de eregroet! 

 

Herdenking bij de Britse Graven te Swartboek 12.11.2021         

Net voordat Corona opnieuw in het eten gooide waardoor bijvoorbeeld 

de herdenking 1 dag later te Nederweert slechts gedoceerd kon 

doorgaan zagen we toch kans onze herdenking te Swartbroek in de volle 

omgang te laten plaats vinden en ook de overige Weerter 

herdenkingsplekken en Britse oorlogsgraven werden kort door de 

wapenbroeders bezocht. 

De aanwezigheid en bijdrage van de kinderen van de Basisschool te 

Swartbroek en hun 2 leerkrachten die (volks) liederen zongen alsmede 

bloemen legden op alle graven was waardevol en ontroerend tegelijk.  

Daarnaast zag onze secretaris kans om een 4-tal Britse militairen uit 

Duitsland uit te nodigen onder de leiding van Mevr. Pam Flora. Samen 

met de Britse militairen werden door de kinderen kaarsen bij de graven 

geplaatst “’ Candles in the Wind”’ en dat was heel bijzonder! 

Ook aanwezig was Dr. Timmermans namens het Royal Britisch Legion 

die de dedication en exhortation uitsprak. Er waren zelfs 2 geestelijken 

aanwezig die actief  aan de herdenking deelnamen te weten: Pastoor 

Amal en Pastoor Marcus Vankan die de kinderen tekst en uitleg gaf. 

Vanzelfsprekend gaven ook de banierwacht en diverse Wapenbroeders 

van diverse afdelingen acte de préséance zoals ondermeer Edwin 

Jacobsz als erevoorzitter van het RCT WZ NL en Hans Kroes als 

secretaris. Als banierdrager fungeerde Jan Hendriks! 

De gemeente Weert werd vertegenwoordigd door dhr. M. van den 

Heuvel  ( locoburgemeester) en mevr. M. Hulsbosch ( 

directiesecretaresse). Ook aanwezig waren dhr. Lex Spee van het comité 

Bevrijding en Herdenkingen Weert alsmede leden van het korps Oud-

Mariniers en de Dorpsraad! 

Wiel Mackus legde alle verrichtingen weer op de gevoelige plaat vast!  

Al met al een zeer geslaagde, respectvolle, goed uitgevoerde herdenking 

en we spreken onze dank uit richting alle betrokken deelnemers! 

Peter William Schreuders/secretaris 
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Een bezoek aan het RAF kerkje        

St. Clement Danes te London. 

Hier rusten de 

herdenkingsstenen van the 

Dutch Squadrons 320/21/22 

 

Cenotaph Parade London 

 

Van links naar rechts: Christ van 

den Heuvel : organisator van de 

reis. Peter Schreuders en Rob 

Vroegop! De 3 musketiers! 

Reis naar de Cenotaph Parade en de Royal Albert Hall                    

Al vele jaren achtereen nemen diverse Wapenbroeders afkomstig van 

afdelingen uit geheel Nederland deel aan de herdenkingen te London.     

Dit jaar waren er 26 deelnemers die aan de herdenkingen deelnamen.  

Ook uw secretaris nam aan deze herdenking deel. Tijdens de Cenetaph 

parade liepen wij als enige Nederlandse vertegenwoordigers tussen 

duizenden deelnemers met voor ons een Poolse delegatie en achter ons 

‘’ The Oman Scouts””. Er werd ook goed gewaakt over onze veiligheid. 

Het was mooi om te zien hoe de Britten betrokken zijn bij hun militaire 

en burgerorganisaties die tijdens de vele oorlogen hun steentje bij 

droegen. Overal begroet men je en tijdens de Cenotaph parade zijn de 

taxi’s gratis. Fijn om te zien hoe men respect betoont voor de vrijheid! 

Langs de kant staan er duizenden mensen die alle deelnemers 

toejuichen en hun betrokkenheid tonen en daar kan men hier nog wat 

van leren. In de avond hebben we de herdenkings ceremony  in The 

Albert Hall bijgewoond helaas ontbrak The Queen wegens ziekte.       

Wel aanwezig was Camilla Parker Bowles de vrouw van Charles. 

Wat ook bijzonder was dat we in de gelegenheid waren om Mill Hill 

begraafplaats te bezoeken waar honderden Nederlanders liggen van het 

leger, marine , luchtmacht en vooral de koopvaardij die tijdens WW2 

zijn omgekomen.  Ook bezochten we het RAF kerkje van St. Clement 

Danes met herdenkingsstenen van het Dutch 320-321-322 Squadron. 

Bijzonder was dat tijdens de enorme drukte Rob Vroegop ( zie foto) zijn 

medaille van Nieuw Guinea kwijt raakte. Op Facebook werd echter de 

vondst door een Brit gemeld en werd de medaille keurig teruggebracht! 

Het was een gedenkwaardige reis die beslist meer dan de moeite waard 

was en het is niet voor niets dar er veel deelnemers vaker gaan. De 

Bond van Wapenbroeders verleent ook subsidie voor deze reis maar zelf 

moet men ook het een en ander bijdragen zoals hotel en overige kosten. 

Mocht u eventueel met het idee spelen om ook eens deel te nemen aan 

deze reis dan ben ik graag bereid u nog verdere details te verstrekken. 

 


