BOND VAN WAPENBROEDERS AFDELING WEERT.

Beste leden & partners,

Nederweert, 28-09-2021

Op 05 oktober 2021 houden wij onze maandelijkse contactmiddag bij Beej Bertje te Laar. De
contactmiddag kon vorige maand geen doorgang vinden vanwege het overlijden van onze Jim.
We willen echter 05 oktober absoluut door laten gaan zodat we elkaar eindelijk weer kunnen
ontmoeten. We weten nog niet wat het najaar brengt en we willen deze kans echt oppakken.
Op onze contactmiddag - die ook voor Wapenbroeders en/of geïnteresseerden van andere
afdelingen toegankelijk is - is zullen we beslist even stilstaan bij het plotseling heengaan van ons
bestuurslid Jimmy Overklift Vaupel Kleyn. Jimmy verzorgde op onze contactmiddagen de
gebruikelijke omlijsting in de vorm van een film over Indonesië over ondermeer de politionele acties.
Het overlijden van Jim is voor onze afdeling dan ook in meerdere opzichten een groot verlies.
Wij hebben dus nu omgekeken naar een andere invulling van het programma op deze middag en
hebben Siegmund Zasada Wapenbroeder van de afdeling Ospel en woonachtig te Weert bereid
gevonden om ditmaal de omlijsting te verzorgen.
Ditmaal geen film maar een auteur die op latere leeftijd al 3 bijzondere boeken over zijn bewogen
leven heeft geschreven en daaruit graag enige anekdotes vertelt. Deze boeken geven ons een kijkje
in het leven van een Poolse Limburger in Nederlandse militaire dienst. Eind jaren '40 gaan we mee
met Siegmund naar Indonesië, waar we door zijn verhalen leren hoe het voor een soldaat geweest
moet zijn in Nederlands-Indië. Na een kort verblijf van de Tapijnkazerne in Maastricht door naar
Suriname, waar we leren waarom er op vrijdag niet geschoten mag worden. Uit het eerste boek “’
Wis Zas Matst”’ van Celebes naar Weert zal hij gaan vertellen en u verbazen!
Adres locatie : Cafézaal Beej Bertje, Rietstraat 28, 6003 PM Weert. 14.00 uur.

We beginnen om 2 uur in de middag en mocht u om welke reden dan ook niet zelfstandig kunnen
komen dan hopen wij dat u dat tijdig meldt zodat we vervoer kunnen regelen. Ook leden van andere
afdelingen en hun partners zijn van harte welkom op deze contactmiddag.
De koffie met vla is geheel voor onze rekening en dat bieden wij u als Bestuur graag aan.

Met wapenbroederlijke groet,
Peter William Schreuders
Secretaris Wapenbroeders Weert

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

