
 

 
 

Nieuwsbrief november  2022

 

Voorwoord van onze voorzitter    

Onze jubilarissen + partners 

 

De Tombola Geschenken 

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

U heeft mij even moeten missen omdat ik een paar 

weken in het buitenland verbleef maar gelukkig was ik 

op tijd terug voor saamhorigheidsbijeenkomst. 

Aan deze saamhorigheidsbijeenkomst namen 46 

personen waarvan 32 uit Weert maar ook een 9 tal 

(bestuurs) leden uit Cranendonck, 4 ( bestuurs) uit 

Ospel en de voorzitter van de afdeling Valkenswaard. 

Als voorzitter had ik ook de eer en het genoegen om 

enkele Wapenbroeders de oorkondes en jaarspelden 

voor het meerjarig lidmaatschap te mogen 

overhandigen en ik bedank deze leden voor hun 

jarenlange inzet en betrokkenheid! 

Ber Donkers zorgde voor passende muziek en we  

hielden een ouderwetse tombola onder de bezielende 

leiding van Thei en José Verstappen met heel veel 

prijzen! Ook was het warm en koud buffet bij Bee-j-

Bertje uitstekend verzorgd.  

Last but not least wil ik ook de dames van ons sociaal 

Team: Toos, Annie, Gerry en Anja bedanken voor hun 

medewerking aan de saamhorigheids bijeenkomst die 

ondermeer de kadootjes hebben ingepakt en 

ingekocht. Diverse van de aanwezige deelnemers 

namen ook kadootjes mee voor onze Tombola 

waarvoor hartelijk dank. 

Ook dank aan Willeke en Nelly die de muziek hebben 

gesponsord maar dat mocht ik niet vermelden       dus 

dat houden we onder ons! 

Kortom, een zeer geslaagde bijeenkomst voor 

herhaling waard en we willen in elk geval in Mei 2023 

een gezamenlijke BBQ bij Bee-j-Bertje aanbieden! 
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       Suffolk Herdenking 

 

     Verzetsmonument Weert 

 

De kinderen van de 

Basisschool Swartbroek zingen 

de volks- en eigen liederen! 

Herdenkingen 

Op 22 september vonden er in Weert 2 herdenkingen 

plaats te weten de Suffolk Herdenking en de onthulling 

van het nieuwe stadsmonument Bij het Suffolk 

monument legden de dochter van Pierre Stijnen           

( Petra) en Peter Schreuders een gezamenlijke krans 

namens de afdeling Weert. De opkomst was groter dan 

bij andere jaren omdat - na de Suffokherdenking - de 

onthulling van het nieuwe Weerter Verzetsmonument 

zou gaan plaatsvinden. Ook daarbij was Pierre Stijnen 

nauw betrokken en ook Peter vd Berg en Peter 

Schreuders hebben als leden van het Comité 

Bevrijding en Herdenkingen Weert mede hun steentje  

bijgedragen aan de totstandkoming van het monument. 

Vooraf gegaan door de Banierwacht liep men van het 

Suffolk monument naar het Verzetsmonument . Bij de 

onthulling waren naar schatting meer dan 200 

bezoekers waaronder ook familieleden present!  

Na afloop werden de genodigden uitgenodigd door de 

Gemeente Weert bij het Munt theater en konden daar 

nog even met elkaar van gedachten wisselen.  

Herdenking te Swartbroek d.d.11.11.2022                 

Wij willen u graag uitnodigen voor de herdenking te 

Swartbroek waarvoor ditmaal ook van Engelse zijde 

veel belangstelling is gezien de datum 11.11.2022. 

Evenals voorgaande jaren zullen de kinderen van d 

Basisschool te Swartbroek de volksliederen zingen.  

Van de school is ook een Oekraïense leerling 

aanwezig die ook een lied ten gehore zal brengen! 

Pastoor Amal en Pastoor Markus van Kan zijn beiden 

aanwezig evenals de militair attaché van de Britse 

Regering uit den Haag. Ditmaal voor het eerst neemt 

ook de Standard Bearer van het Royal Britisch Legion 

aan de herdenking deel. U bent allen zeer welkom 

vanaf 13.15 uur bij de kerk te Swartbroek. 
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Herdenking te Nederweert 

 

Warme Wintermaaltijd op 02 

december 2022 ! 

Herdenking te Nederweert d.d. 12.11.2022 

Zaterdagmiddag 12.11.2022 zal er op de Brits Militaire 

begraafplaats in Nederweert weer een herdenking 

plaatsvinden voor de Britse gevallenen. Onze 

secretaris Peter William Schreuders is daar de 

ceremoniemeester. Ook bij deze herdenking 

verwachten we veel bezoek uit binnen-en buitenland 

en van de adoptanten. Ook hier bent u van harte 

welkom en we beginnen daar om 15.00 uur. 

Saamhorigheidsbijeenkomst Cranendonck op 

02 december 2022 te Cranendonck/Budel       

Als afdelingen met een beperkt en soms afnemend 

aantal leden streven de afdeling Weert en 

Cranendonck naar meer onderlinge samenwerking en 

de mogelijkheid om de wederzijdse activiteiten te 

kunnen komen bijwonen. Zo waren onder meer een 9-

tal (bestuurs)leden op onze bijeenkomt bij Bee-j-Bertje. 

Daarvoor waren wij weer met enkele (bestuurs) leden 

aanwezig op de BBQ middag van Cranendonck! 

Die samenwerking is zondemeer goed bevallen!         

Door goed samen te werken bereiken we meer met 

minder en staan we er ook niet alleen voor.                    

Het bestuur van de afdeling Cranendonck nodigt op 

zijn beurt de leden van de afdeling Weert dan ook uit 

voor hun ‘’Wintermaaltijd”” in de Borgh te Budel en wel 

op 02 december 2022. Aanvang : 17.00 uur! 

We hebben afgesproken,  dat onze secretaris Peter 

Schreuders doorgeeft welke leden of donateurs met 

partners van de afdeling Weert aanwezig zullen zijn  

dus het verzoek is ook om u bij hem op te geven! 

Op deze manier hebben we toch de gelegenheid om 

weer bij elkaar te komen in de maand december 2022. 

Op onze beurt zullen we dan de omringende 

afdelingen weer uitnodigen op onze BBQ in mei 2023!   
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  Activiteiten Agenda 2022 ( onder covid voorbehoud) 

Wanneer Wat Waar Bijzonderheden 

11 nov 

2022 

Herdenking 

Swartbroek 

CWGraves 

Swartbroek t.o.v. de 

kerk : Aanvang 

13.30 uur 

Zie de bijgevoegde 

agenda 

12 nov 

2022 

Herdenking 

Nederweert 

CWGraves 

Nederweert Britse 

begraafplaats  

Aanvang 15.00 uur 

Zie de bijgevoegde 

agenda 

17 nov 

2022  

Herdenking te Haelen 

bij het Monument 

Verdraagzaamheid 

Roggelseweg 58  

Haelen 

Aanvang 14.00 uur 

19 nov 

2022 

Herdenkingsdienst 

Kerk Leyerbroek 

Herdenking 

Mariniers 

Monument 

Aanvang 15.00 uur 

25 nov 

2022 

Lezing over de rol van 

Roermond in de 

laatste 

oorlogsmaanden 

1945 

Generaal Spoor 

Paviljoen bij 

Nationaal 

Herdenkingspark 

Kasteeltje Hattem 

Aanvang 19.00 uur 

. Voor 24.11.2025 

aanmelden bij:  

Bvw.afd.roermond 

@gmail.com 

02 dec 

2022 

 

Saamhorigheids 

bijeenkomst te Budel 

Locatie de Borcht 

Budel  

Aanvang 17.00 uur 

Zie de bijlage 

Aanmelden via uw 

secretaris 

 

 


