
 

 
 

Nieuwsbrief mei 2021 

 

Mededelingen van 

onze  voorzitter                       

Peter van den Berg. 

 

 

 

Deze maand werden 

wij opnieuw 

geconfronteerd met 

het verlies van twee 

Wapenbroeders. Wij 

wensen de familie veel 

sterkte toe bij het 

verlies van hun 

dierbaren. Dat zij 

mogen rusten in vrede! 

Beste Wapenbroeders en partners, 

Opnieuw hebben we kort achtereen afscheid moeten nemen van twee leden van 

onze afdeling. Met het overlijden van de gewaardeerde leden Sjaak van Kimmenade 

en Harrie Bruekers zijn er daardoor ook geen Indië veteranen of Koreaveteranen 

binnen onze afdeling. Wel hebben er zich weer 2 nieuwe leden aangemeld bij onze 

afdeling waaronder waardoor het ledental op 20 personen blijft staan.  

Door de beperkende maatregelen rond Corona zijn we jammer genoeg nog steeds 

niet in staat met grotere aantallen bij elkaar te komen. Nog even geduld betrachten 

is de boodschap! De komende maanden wordt de temperatuur hoger en neemt het 

aantal mensen dat inmiddels immuun is geworden toe en dan kunnen de Corona 

maatregelen door de regering stapje voor stapje worden versoepeld.  

We kunnen er in ieder geval van uitgaan, dat het merendeel van onze leden al 

geheel of gedeeltelijk gevaccineerd is en ik hoop dan ook, dat we elkaar over niet al 

te lange tijd en onder andere omstandigheden weer zullen kunnen ontmoeten en 

onze afdelingsactiviteiten kunnen hervatten in de nieuwe locatie ´Beej Bertje. ´ Er is 

ook positief nieuws want stapje voor stapje komt de grote wens van ondermeer 

onze oud-secretaris Pierre dichterbij en wel de realisatie van een Weerter 

Verzetsmonument. Ook de familie van Pierre volgt dit met veel betrokkenheid!  

Plechtig afscheid van Wapenbroeder Sjaak van Kimmenade                                                        

Op 05 mei 2021 hebben de Wapenbroeders Weert op verzoek van de familie 

deelgenomen aan het eervolle afscheid met( beperkte) bondseer van hun 

Wapenbroeder Sjaak van Kimmenade. Sjaak overleed op 29 april 2021 te Weert op 

92-jarige leeftijd en het afscheid vond op 5 mei plaats in het crematorium van 

Weert. Bij aankomst van Sjaak werd de eregroet gebracht en vervolgens werd Sjaak 

omringd door slippendragers en de Banierwacht met gepaste eer naar binnen 

begeleid. Door de Voorzitter van de Wapenbroeders Peter van den Berg werd op 

indrukwekkende wijze verslag gedaan van de verrichtingen van Sjaak als militair en 

als Weerter Wapenbroeder. De foto’s kunt u terugvinden op onze website en die zijn 

weer geheel belangeloos gemaakt door Wiel Mackus waarvoor onze oprechte dank! 
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Herdenking bij de 

Rumoldus Kapel. 

 
 

Banier Eerbetoon op 
het Engels Kerkhof. 

 
 

 
 

Dodenherdenking te 
Stramproy. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Bericht van overlijden van Wapenbroeder Harry Bruekers                                                             

Op 15.mei jl. ontvingen wij het droevige bericht,  dat onze Wapenbroeder Harry 

Bruekers op woensdag  12 mei 2021 op 95 jarige leeftijd in zijn woonplaats Weert is 

overleden. Harry was al lid van de Wapenbroeders sinds 1997. Zijn uitvaart heeft 

inmiddels met beperkte bondseer plaatsgevonden in het Weerter crematorium. 

Dodenherdenking te Weert d.d. 4 mei 2021                                                                    

Op verzoek van het Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert kon vanwege COVID 

19 slechts met een kleine delegatie van de Wapenbroeders worden deelgenomen 

aan de herdenking op 04 mei waarvoor overigens alle begrip! 

De dodenherdenking te Weert begon op 04 mei om 08.00 uur met kransleggingen 

bij de Rumolduskapel onder meer door de voorzitter van het Comité Bevrijding en 

Herdenkingen, dhr. Lex Spee.  Aansluitend werd ook aan bewoners en organisaties 

de gelegenheid geboden om gedurende de gehele dag bloemen te leggen. 

Om 15.00 uur heeft het Bestuur en de Banierwacht met respect eer betoond en 

werd er door bestuursleden namens de afdeling eveneens een krans gelegd. 

Vervolgens werden ook de Britse militairen op de Commonwealth begraafplaats 

herdacht door de banierwacht en bestuursleden van de Wapenbroeders. 

Burgemeester mw. C.C. Leppink-Schuitema heeft diezelfde dag om 19.58 uur 

namens de gemeente Weert een krans gelegd bij de Rumoldus kapel. Vervolgens 

werd na het signaal Taptoe om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen.                                                                                                     

Dodenherdenking te Stramproy                                                                                        

Een kleine vertegenwoordiging van de Wapenbroeders Weert heeft op uitnodiging 

van de Dorpsraad Stramproy deelgenomen aan de dodenherdenking op 4 mei 2021. 

Kransen werden er ondermeer gelegd door de wethouder Tessa Geelen, kolonel 

Hendrik Stals, de Dorpsraad en de Bond van Wapenbroeders afdeling Weert. Ook 

schoolkinderen legden bloemen leggen bij het monument aan de Beatrixstraat. 

Geflankeerd door vendeliers en een hoornblazer volgde traditiegetrouw na het 

signaal taptoe om 20.00 uur twee minuten stilte waarna het Wilhelmus werd 

gespeeld.  Het was al met al een kleine maar bijzonder respectvolle herdenking 
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Herdenkingsreis naar Henri Chapelle 

De Wapenbroeder afdeling Ospel is voornemens om - als de maatregelen dit 

toelaten- de reis naar Henri Chapelle op 21 augustus van dit jaar te laten plaats 

vinden. Op de begraafplaats van Henri Chapelle liggen de stoffelijke overschotten 

van 7.992.Amerkikaanse militairen waaronder ook een aantal Amerikaanse 

militairen die in en rondom Nederweert zijn gesneuveld tijdens het 

bevrijdingsoffensief in 1944. 

De reiskosten zullen mogelijk rond de € 50,- p.p. liggen en er zal binnenkort nog 

nadere informatie volgen over de daginvulling van deze bijzondere herdenkingsreis.                    

U kunt zich aanmelden via een mail naar ospel@wapenbroeders.nl te sturen met 

daarin uw naam en die van een evt. partner en/of familielid.  

Voor verdere informatie verwijs ik u naar is Ilonk van Beek/Secretaris WPB OSPEL.                        

 

 
 

Remembrance Week met de Cenotaph Parade te London 

Jaarlijks reist een contingent van de Bond van Wapenbroeders af naar het Verenigd 

Koninkrijk om deel te nemen aan de diverse herdenkingen tijdens de Remembrance 

Week met als hoogtepunt de Cenetaph parade op zondag 14 november. Dit jaar vind 

deze reis plaats van 11 tot en met 14 november 2021. De Bond van Wapenbroeders 

levert hier jaarlijks ook een financiële bijdrage aan ter ondersteuning.  

Enige dagen geleden heeft de RBL een mail gestuurd met de mededeling dat – onder 

voorbehoud - de Remembrance Week met de Cenotaph Parade dit jaar weer 

doorgang kan vinden. Omdat er onder meer hotelkamers gereserveerd dienen te 

worden zou het fijn zijn om alvast te vernemen of u wellicht (met partner) wilt 

deelnemen. Over de reis zal nog een nadere voorlichtingsdag gaan volgen. 

Meer informatie kunt u verkrijgen via de afdeling Wapenbroeders Valkenswaard via 

zijn voorzitter: Christ vd Heuvel  mail: christvandenheuvel@gmail.com of via                                                 

Els de Cock van het Bestuur van de London reis mail : elsdecock47@gmail.com  

 

Aldus opgemaakt te Nederweert d.d. 26.05.2020 Peter William Schreuders/secretaris  WPB Weert 

mailto:ospel@wapenbroeders.nl
mailto:christvandenheuvel@gmail.com
mailto:elsdecock47@gmail.com
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Agenda onder voorbehoud vanwege mogelijke COVID aanpassingen 

Dit betreft slechts een globaal overzicht wat we per nieuwsbrief zullen aanpassen! 

Wanneer Wat Waar Bijzonderheden 

25 mei 2021 Contactmiddag Beej Bertje Rietstraat 28 

6023 PM Weert 

Vanwege COVID 

geannuleerd 

26 juni 2021 Nederlandse Veteranendag te 

Den Haag 

Malieveld  

Den Haag 

Nadere info volgt! 

Nadere Info volgt! 

Vanwege COVID geen  

Nationaal Defilé en/of 

grote bijeenkomst op 

het Malieveld 

13 aug 2021 Indië Herdenking Amstelveen Amstelveen Nadere info volgt 

04 sept 2021 Indië Herdenking te Roermond Roermond Nadere info volgt 

07 sept 2021 Contactmiddag Beej Bertje Weert Nadere info volgt 

22 sept 2021 Herdenking Bevrijding Weert Suffolk monument bij 

de Stadsbrug te Weert 

Nadere info volgt 

25 sept 2021 Limburgse Veteranendag Herdenkingspark 

Roermond 

Beperkte deelname 

op uitnodiging 

05 okt 2021 Contactmiddag Beej Bertje Weert Nadere info volgt 

02 nov 2021 Contactmiddag Beej Bertje Weert Nadere info volgt 

05 nov 2021  Dodenherdenking Britse 

Begraafplaats Swartbroek 

Swartbroek Nadere info volgt 

13 nov 2021 Dodenherdenking Britse 

Begraafplaats Nederweert 

Nederweert Nadere info volgt 

14 dec 2021 Einde jaarsbijeenkomst             

Beej Bertje 

Weert Nadere info volgt 

NB*** Er zijn nog diverse andere activiteiten en samenkomsten die worden bij elke nieuwsbrief 

aangevuld. Doordat andere agendapunten vervallen ontstaat meer ruimte voor vermeldingen. 


