
 

 
 

Nieuwsbrief juli 2022 

 

Voorwoord van onze voorzitter 

Peter vd Berg! 

 

 

 

 

 

 
Beste Wapenbroeders, Wapenzusters , donateurs, partners 
genodigden en begeleiders. 
 

Om organisatorische en financiële redenen hebben we 

spijtig genoeg het besluit moeten nemen om het aantal 

ledencontactmiddagen te beperken tot 1x per kwartaal. 

Om die reden hoop ik,  dat jullie op komende dinsdag 7 

juni in elk geval kunnen deelnemen aan onze 

contactmiddag bij Beej Bertje te Laar vanaf 14.00 uur. 

Het ledenaantal is in de afgelopen jaren gestaag gedaald 

maar nu  met de nodige inspanningen gehandhaafd rond 

de 20 personen zodat we nog steeds zelfstandig kunnen 

voortbestaan. Door elkaar weer te ontmoeten versterken 

we de onderlinge band en dat is wel van groot belang.                     

We moeten elkaar zoveel mogelijk vasthouden. 

Ook horen we graag jullie ideeën over de inhoud van de 

bijeenkomsten, wat jullie verwachtingen zijn over het 

programma van de bijeenkomsten, wellicht hebben 

suggesties voor onze kerstbijeenkomst of kennen jullie 

misschien personen in jullie omgeving en/of familieleden 

die ook graag willen meedoen met onze bijeenkomsten. 

Ook staan wij open voor mensen die ons iets interessants 

kunnen vertellen over hun hobby of activiteiten waarmee 

zij zich bezig houden voor onze contactmiddagen. 

De eerstvolgende saamhorigheid bijeenkomst is in plaats 

van 14 september 2022 nu gepland op 04 oktober 2022 

gevolgd door onze kerstbijeenkomst op 20 december 2022 

mits de virussen ons hopelijk geen roet in het eten gooien 

en ons verder met rust laten! 
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Kranslegging bij de      

Rumolduskapel op 

04.05.2022 

 

 

Dodenappel bij de 

Rumolduskapel 04.04.2022. 

 

 

 

Dodenherdenking 04 mei 2022                                              

Op woensdag 4 mei jl. herdacht men in Weert voor de 

77e keer de Weerter oorlogsslachtoffers met 

een  herdenkingsbijeenkomst bij de Rumolduskapel. 

De herdenking kon rekenen op een ruime belangstelling 

hetgeen geen wonder was na 2 jaren COVID. Tijdens de 

bijeenkomst vonden er diverse (muzikale) voordrachten 

plaats. Maar er werd door meerdere sprekers terecht ook 

even stilgestaan bij de oorlog in de Oekraïne 

Ook werden er diverse kransen en bloemen gelegd.  De 

Wapenbroeders Weert verleenden acte de preseance door 

de aanwezigheid van de Banierwacht die bestond uit Frits 

Paulissen, Jan Hendrix en Thei Verstappen en Henk Vogels. 

Ook Wapenbroeders & veteranen van andere diensttakken 

waren aanwezig! 

Het dodenappel werd afgenomen door Peter van den Berg 

(voorzitter) en Peter Schreuders(secretaris) die vervolgens 

- namens alle Wapenbroeders Weert - ook een bloemstuk 

legden bij de Rumolduskapel. 

Na de plechtige herdenking werden de deelnemers 

uitgenodigd op het stadhuis te Weert ter afsluiting van de 

4 mei herdenking. Normaliter werd op de dag daarop ( 05 

mei ) de bevrijding uitgebreid gevierd met ondermeer een 

bevrijdingsconcert maar dat was om organisatorische 

redenen helaas dit jaar niet mogelijk. 

Na het bezoek aan de gemeente  gingen de wapenbroeders 

dan ook met de nodige spoed huiswaarts omdat een aantal 

van hen op 05 mei 2022 ook werden verwacht bij de 

herdenking te Wageningen!  
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Herdenking Wageningen d.d. 

05 mei 2022 met op de foto 

de baniergroep! 

Aan de populaire herdenking te Wageningen werd door 

een brede afvaardiging van de Wapenbroeders 

deelgenomen zoals door de baniergroep, de 7 mans 

formatie en andere ingedeelde Wapenbroeders.  

Door het eerdere voornemen van Defensie om deze 

populaire herdenkingen op 04 en 05 mei  slechts 1 keer per 

5 jaar te gaan organiseren werd een forse streep gehaald 

tot opluchting van velen. De belangstelling dit jaar was dan 

ook overweldigend en de mensen stonden rijen dik  te 

applaudisseren voor de deelnemers aan de 

herdenkingsparade.  

 

Dag der banieren 13 mei 

2022 

       
Arie vd Lee, Peter vd Berg en 

Frans Maes vermaken zich 

opperbest! 

Op vrijdag 13 mei 2022 kwamen de eerste deelnemers aan 

de Dag der Banieren al vroeg aan op de Luitenant-

generaal Bestkazerne in Vredepeel. De bezoekers werden 

vriendelijk ontvangen met een koffie of thee en de 

bekende plak cake. Al snel werden bekenden gezocht en 

gevonden. De sfeer was daardoor prettig en hartelijk!               

 In zijn openingstoespraak heette de vicevoorzitter van het 

Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk 

Nederland,  dhr. Arie van der Lee, de  aanwezigen welkom. 

Door alle banierwachten werd het beste van hun kunnen 

getoond, hetgeen door het aanwezige publiek bijzonder 

werd gewaardeerd. De 7 mansformatie Bondsbanierwacht 

gaf een weer vlekkeloze demonstratie van hun kwaliteiten. 

Om 15.30 uur vond de prijsuitreiking plaats.  De 

deelnemende banierwachten ontvingen ieder een 

aandenken voor hun optreden. Ook werd onze Frits 

Paulissen in het zonnetje gezet en bedankt voor de 

inspanningen van zijn excercitieteam. 

Rond 16.00 uur werden weer veel handjes geschud en 

vertrokken veel deelnemers huiswaarts.                   

Kortom er kan worden teruggekeken kan worden op een in 

alle opzichten bijzonder geslaagde dag.!! 
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  Activiteiten Agenda 2022 ( onder voorbehoud) 

Wanneer Wat Waar Bijzonderheden 

07 juni 2022 Ledenbijeenkomst Weert / Beej-Bertje Aanvang 14.00 uur 

15 juni 2022 Kegelmiddag Geelenhof in Kelper-Oler     

Info bij Thei Verstappen 

Aanvang 14.00 uur 

18 juni 2022 Limburgse-Veteranendag Herdenkingspark Herten Aanvang 10.00 uur 

18 juni 2022 Taptoe Midden-limburg  Markt te Roermond Aanvang 18.00 uur 

09 juli 2022 Limburgse Veteranendag 

Kerkrade 

Ontmoetings Centrum (G.O.C.) 

gelegen aan de Berenbosweg 

1a, 6464 XZ te Kerkrade 

Aanvang 11.00 uur 

25 juni 2022 NL Veteranendag Den Haag Nader bericht volgt 

14 aug 2022 Indië Herdenking Amstelveen  Nader bericht volg 

03 sept 2022 Nat Indië Herdenking Roermond 14.00 uur Nader bericht volgt 

17 sept 2022  Veteranenmis O.L.V Kerk Cranendonck Aanvang 19.00 uur 

22 sept 2022 Bevrijding Weert Suffolk Regiment Stadsbrug Aanvang 19.00 uur 

24 sept 2022  Veteranenmis Budel O.L.V. Kerk  aanvang 19.00  Nader bericht volgt 

25 sept 2022  Vleugels der Vrijheid Abdij Lilbosch te Pey/Echt  Nader bericht volgt 

02 okt 2022 Herdenking Oude Kerkhof Oude Kerkhof/ Kapel in t Zand Nader bericht volgt 

04 okt 2022 Ledenbijeenkomst Weert/Beej Bertje Nader bericht volgt 

11 nov 2022 Herdenking Swartbroek Aanvang 13.00 uur Neder bericht volgt 

12 nov 2022 Herdenking Nederweert Britse begraafplaats Nader bericht volgt 

20 dec 2022 Kerstviering  Beej Bertje te Laar Nader bericht volgt 

 

 

 


