
 

 
 

Beste Wapenbroeders & partners,                                                  Nieuwsbrief inzake 4 & 5 mei. 

 

   

Ieder jaar opnieuw organiseert het gemeentelijk Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert in onze 

stad een plechtige bijeenkomst rondom de Dodenherdenking op 4 mei en vieren we op 5 mei samen 

dat Nederland in 1945 is bevrijd en we sindsdien in vrijheid leven. 

Het gemeentebestuur van Weert en het Comité Bevrijding en Herdenkingen geven op 4 mei dan ook 
gevolg aan het protocol wat inhoudt, dat op dinsdag 4 mei inwoners worden opgeroepen de vlag in 
de gemeente, gedurende de gehele dag, van zonsopgang tot zonsondergang, halfstok te hangen.  
 
De Dodenherdenking in Weert zal op 4 mei om 8.00 uur beginnen met een kranslegging door de 
voorzitter van het Comité Bevrijding en Herdenkingen bij de Rumolduskapel. Aansluitend wordt aan 
bewoners en organisaties de gelegenheid geboden om gedurende de dag, tussen 08.15 uur en 19.45 
uur, op eigen gelegenheid, bloemen of kransen neer te leggen, met in achtneming van de geldende 
regels. Burgemeester mw. C.C. Leppink-Schuitema zal, zonder aanwezigen, bij de Rumolduskapel om 
19.58 uur namens de gemeente Weert een krans leggen. Vervolgens zal na het signaal Taptoe om 
20.00 uur twee minuten stilte in acht worden genomen. Aldus herdenken wij in Weert de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien.                                                                                                      
                                                                                                                                                                            

Vanwege de Covid 19 perikelen zal - op verzoek van het Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert - 

de bijdrage van de Wapenbroeders beperkt blijven tot het leggen van een bloemstuk aan de 

Rumolduskapel door het Bestuur onder toezicht oog van de Banierwacht en wel om 15.00 uur. 

Wel hopen wij echter, dat er net als vorig jaar op 4 en 5 mei weer volop gevlagd wordt en dat de 

televisie-uitzendingen en de livestreams van door iedereen bekeken worden. Ook via 

www.weertdegekste.nl zal er aandacht zijn voor de gebeurtenissen op 04 mei 2021.                            

Laten we daarnaast hopen,  dat we in de komende jaren weer op de gebruikelijke en meer 

volwaardige manier als Wapenbroeders aan de herdenkingen kunnen deelnemen. 

 

http://www.weertdegekste.nl/
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Bevrijdingsdefilee Wageningen                                                                                                                

Ik vraag ook uw aandacht voor Wageningen45 die ook tal van evenementen en herdenkingen de 

revue zal laten passeren waaronder het Bevrijdingsdefilee te volgen via : https://wageningen45.nl/.                                                                                                                                                

Aan deze herdenking van Wageningen45 heeft ook onze Weerter Wapenbroeders Henk Vogels 

bijgedragen en namens de Landelijk Bond van Wapenbroeders acte de préséance gegeven.  

 

Nieuwe leden                                                                                                                                              

Er heeft zich opnieuw weer een nieuw lid gemeld voor de afdeling Wapenbroeders Weert.         

Samen met zijn vrouw verzorgen zij momenteel al enige tijd geheel vrijwillig de 3 graven van de 

Britse militairen bij de Rumolduskapel. We hebben in totaal in de afgelopen maanden 5 nieuwe leden 

mogen bijschrijven als lid dan wel als buitengewoon lid of donateur van de Wapenbroeders. Het zou 

fijn zijn als u ook binnen uw eigen gelederen nog eens kunt navragen of iemand openstaat voor het 

lidmaatschap van de  Wapenbroeders Weert. Dat kunnen ook burgers zijn want ook als donateur kan 

men een positieve bijdrage leveren aan de Wapenbroeders Weert zowel als privépersoon maar ook 

als organisatie. Met eventuele belangstellenden neem ik vervolgens wel even contact op ! 

Rest mij nog u namens het voltallige Bestuur een in alle opzichten gezonde toekomst toe te wensen 

en in de hoop en het vertrouwen, dat wij over niet al te lange tijd onze vrijheid zullen “” herwinnen”. 

Vanuit een zonnig Nederweert verblijft, 

Met wapenbroederlijke groet, 

Peter William Schreuders                                                                                                                                 

Secretaris Wapenbroeders Weert 

      

E: weert@wapenbroeders.nl/      T: 06-51238413 

https://wageningen45.nl/
mailto:weert@wapenbroeders.nl/

