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Beste Wapenbroeders en partners, 

Het bestuur hoopt,  dat jullie allen prettige paasdagen hebben gehad.  

Wij gaan nu betere tijden tegemoet, lente en zonneschijn hoewel het weer nog even 

niet echt mee wil doen…april doet toch wat het wil ! 

Met de afdeling gaat het gelukkig beter na het onverwachte overlijden van 4 

betrokken wapenbroeders in 2020 zoals Pierre, Wiel, Theo en Frans hebben we nu 

een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester en ook hebben zich weer 5 

nieuwe leden voor de afdeling aangemeld.  

Wij hebben (op initiatief van onze secretaris/Peter Schreuders) een Paas actie 

georganiseerd omdat we jullie graag ´een hart onder de riem´ wilden steken nadat 

we elkaar zo lang niet meer hebben kunnen ontmoeten  

We hebben een foto gemaakt van de uitreiking van de Paasverrassing aan Toos en 

aan de echtgenote van Peter Schreuders (Anja) die samen de paaspakketten hebben 

ingekocht en samengesteld en nu ons sociaal team van de afdeling zullen zijn. 

Onderweg naar een van de leden is de foto van een op z’n ´Paasbest aangekleed en 

versierd´ veldaltaar gemaakt daaronder het aangeboden Paasgeschenk. We hebben 

inmiddels vele positieve reacties van u mogen ontvangen en dat doet ook ons goed! 

Helaas kunnen we elkaar op korte termijn kunnen we elkaar zeker nog niet 

ontmoeten u moet maar denken: ´uit het oog is niet uit het hart´.  

Daarom is het belangrijk,  dat we door blijven doorgaan met jullie via nieuwsbrieven 

op de hoogte te blijven houden van activiteiten welke worden georganiseerd, 

mogelijk/waarschijnlijk met kleine(re) aantallen deelnemers maar vaak ook te volgen 

via het internet: denk aan de Doden herdenking op 4 mei  en de Limburgse 

Veteranen dag op zaterdag 19 juni In Park Hattem in Roermond 

Blijf gezond, met Wapenbroederlijke groet,   Peter van den Berg/voorzitter 
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Uitslag schriftelijke 

stemming van de 

Algemene 

Ledenvergadering 

WEERT. 

 

 Algemene leden vergadering (ALV) afdeling WEERT 

Vanwege COVID 19 konden we zowel in 2020 dan wel in 2021 geen ALV houden en 

hebben we hopelijk bij uitzondering de ALV schriftelijk moeten houden.      

Omstreeks 21.02.2021 hebben alle 18 stemgerechtigde leden daartoe de 

gebruikelijke stukken toegezonden gekregen zoals: 

- Het jaarverslag over 2020 

- Het financieel overzicht 2020 

- Een verklaring de decharge t.a.v. het financieel beleid 2020 

- Een voorstel tot benoeming van Frits Paulissen en Jan Hendrix voor de 

kascontrolecommissie over het boekjaar 2021. 

- Voorstel van benoeming van de heer Noël Tummers tot penningmeester 

- Voorstel tot benoeming van de heer Peter Schreuders tot secretaris 

- Vaststelling prognose begroting 2021 

- Voorlopige agenda 2021 

- Stembiljet aangaande bovengenoemde onderwerpen en inzake de 

toekenningen van de diverse eretekenen. 

Van de 18 stemgerechtigde leden ontvingen wij na “’lichte aandrang “van onze 

secretaris uiteindelijk toch 12 stemmen retour en daarmee kon met instemming van 

de stemgerechtigde leden een geldig proces-verbaal worden opgesteld wat we op 

16.03.2021 ter hand hebben gesteld aan de Bond van Wapenbroeders.  

 

Noel Tummers 

 

Mijn naam is Noël Tummers, 55 jaar, gehuwd en vader van 2 volwassen, zonen. Ik 

ben zelfstandige en actief in de bouwbranche. Ik interesseer mij al voor de tweede 

wereldoorlog sinds mijn tiende. Ik bezit een grote verzameling boeken en 

schaalmodellen (1/35) over dit onderwerp. Ik heb aangeboden om penningmeester 

te worden omdat ik hoop,  dat hiermee de Wapenbroeders hun activiteiten kunnen 

continueren omdat het nimmer de bedoeling kan zijn dat soldaten die hun leven 

gegeven hebben, vergeten worden. Dit ondanks het feit dat ik nimmer in militaire 

dienst gezeten heb, ik ben namelijk van het geboorte jaar  “1965” en dus uitgeloot 

maar ik zet mij nu graag voor u in en hoop u op termijn te kunnen ontmoeten! 

 


