
 

 

 

Nieuwsbrief december 2022

 

Voorwoord van onze 

voorzitter Peter van den Berg   

         

40-jarig jubileum Afd. Weert 

 

Beste Wapenbroeders, donateurs & partners! 
                                                                                                      
We kunnen wel stellen, dat 2022 in meerdere opzichten 
een bewogen jaar is geworden. Op 24 februari 2022 viel 
Rusland zonder enige waarschuwing de Ukraine binnen 

en was er weer oorlog in Europa en dat door 1 man! 
Inmiddels zijn er alweer duizenden slachtoffers te 
betreuren en dat zal voorlopig wel zo aanhouden. Vele 
gezinnen verliezen daardoor hun geliefden. Van onze 
afdeling hebben we in 2022 gelukkig - anders dan in 
voorgaande jaren - geen afscheid hoeven te nemen van 
een Weerter Wapenbroeder. Op 16.04.2022 kreeg ik 
helaas wel te kampen met een persoonlijk verlies en heb 
ik afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw Joke van 
den Berg- Santen. Dank voor uw bezoek aan de 
herdenkingsdienst te Heeze en ook voor de vele kaarten 
en berichtjes die ik van u mocht ontvangen!                                            

 
Jubileumfeest 40-jarig bestaan BVW afd. WEERT 
Onze secretaris heeft - na enig speurwerk via het RCT 
achterhaald - dat onze afdeling op 20-04-1982 werd 
opgericht. We bestaan dus inmiddels al 40-jaar! Omdat 
ons jubileumjaar loopt van 20-04-2022 t/m 20-04-2023 
willen wij hier in 2023 absoluut aandacht aan schenken. 
Helaas kunnen wij alleen een financiële bijdrage van de 
BVW tegemoetzien bij een 25- of 50-jarig jubileum en dat 
duurt dan langer dan gewenst. Toch zijn voornemens om 
begin maart 2023 de jaarlijks ledenvergadering te gaan 
houden met aansluitend een receptie en vervolgens een 

nader in te vullen jubileumfeest! 
 
Kerstviering 2023                                                                
In 2020,2021 en 2022 wilden wij als bestuur geen risico 
wilden lopen met uw gezondheid en heeft er dus geen 
kerstviering plaatsgevonden. Wel hebben wij een 
goedbezochte saamhorigheidsbijeenkomst te houden bij 
Bee-J-Bertje te Laar. In 2023 willen wij wel alles op alles 
zetten om wel een kerstviering te organiseren.  
 
Namens het bestuur van de Wapenbroeders afdeling 

Weert wil ik jullie allen bedanken voor jullie steun en 

betrokkenheid bij de onze afdeling en u allen gezegende 

kerstdagen en een in alle opzichten gezond 2023! 
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Warme Wintermaaltijd op 

02 december 2022 !

De Kinderen van de 

Basisschool te Swartbroek 

 

Pam Flora en Kol.Piers 

 

Oorkonde voor DIMA 

Wintermaaltijd bij de afdeling Cranendonck                                                

Op 02 december 2022 waren wij te gast bij de afdeling 

Cranendonck in het kader van een warme wintermaaltijd! 

Wij waren daar met 9 leden van de afdeling Weert 

vertegenwoordigd en het was een schot in de roos. 

Wij hopen ook in 2023 de samenwerking met de afdeling 

Wapenbroeders Cranendonck verder te kunnen gaan 

uitbouwen en mogelijk ook met andere regionale 

afdelingen. Wij zullen hen in elk geval gaan uitnodigen 

voor de receptie op ons 40-jarig jubileumfeest maart 2023! 

Herdenking te Swartbroek 11.11.2022                               

Wij hebben in samenwerking met de dorpsraad te 

Swartboek en de Gemeente Weert veel aandacht besteed 

aan deze bijzondere Commemoration day (11.11.2022). 

Als ceremoniemeester fungeerde ditmaal onze secretaris. 

Als gasten waren ondermeer aanwezig de Militair 

Attachee van de Britse ambassade Col. Piers uit Den 

Haag en ook leden van de Royal British Legion Holland 

Branch met de Standard Bearer Yoeri Knegt en Giovanni 

Timmermans. Ook was aanwezig Pam Flora met haar 

gevolg. Zij hadden allen een persoonlijke inbreng bij de 

herdenking. Vooraf hadden een aantal wapenbroeders op 

weg naar Swartbroek al een 5-tal andere 

herdenkingsplaatsen bezocht en bloemen gelegd.! 

Pastoor Marcus Vankan sprak de aanwezigen toe en de 

kinderen van de Basisschool Swartbroek zongen eigen 

liedjes en het Brits en Nederlandse Volkslied. Bijzonder 

ontroerd waren wij toen DIMA, een leerling van groep 6 

het Ukrainse volkslied zong. Van de Britse militair 

attachee ontving hij daarvoor een penning van 

verdiensten van de Britse Ambassade. 

Het bestuur van de bond van Wapenbroeders afdeling 

Weert heeft zowel aan de Basisschool Swartbroek als 

DIMA de Ukrainse leerling van groep 7 een 

herdenkingsoorkonde overhandigd! Inmiddels is DIMA 

leerling op een Ukrainse school op de KMS te Weert! 
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Herdenking te Nederweert 

 

Herdenking te Haelen 

 

Weer een nieuw lid voor 

onze afdeling! 

Herdenking te Nederweert d.d.12.11.2022                       

Op 12.11.2022 vond de jaarlijkse herdenking plaats op het 

Britse Kerkhof te Nederweert. Vanaf 2022 is de 

herdenking georganiseerd door de Stichting 

Adoptiegraven Nederweert. Vanzelfsprekend in nauwe 

samenwerking met de gemeente Nederweert en de 

Wapenbroeders. Veel geüniformeerden waren hierbij 

aanwezig zowel deel uitmakend van de banierwacht, de 

Vlaggenhijsers dan wel in het aanwezige detachement. 

Wapenbroeder Peter Schreuders tevens lid van de 

Stichting Adoptiegraven Nederweert was eenmalig 

vervangend Ceremoniemeester voor Markus Vankan! 

Ook waren ditmaal de adoptanten en vele andere 

organisaties uitgenodigd en er waren ook een tiental 

bagpipers aanwezig. Het aantal deelnemers werd geschat 

op circa 400 +.  Kortom een gedenkwaardige herdenking! 

Herdenking monument van verdraagzaamheid Haelen.  

Op 17.11.2022 waren diverse leden van onze afdeling 

aanwezig op deze internationale herdenkingsdag. Het 

monument werd in maart 2001 onthuld ter nagedachtenis 

aan de meer dan 670 militairen afkomstig uit 11 landen - 

ook de Duitse en Oostenrijkse soldaten - die tijdens de 

Tweede Wereldoorlog in Midden-Limburg ten westen van 

de Maas om het leven kwamen. Het was gedenkwaardig! 

Ledenaantal                                                                              

We mochten weer een nieuw lid begroeten bij de afdeling 

Weert en wel Twan Stokbroeks uit Haler. Daarmee komen 

we uit op 21 leden en blijven we nog steeds ‘’hangen”” 

rond de 20 leden. Wij willen daarom graag nog eens aan 

u vragen of u wellicht mensen kent die de Wapenbroeders 

een goed hart toedragen en of lid of donateur willen 

worden.  Ook burgers en/of partners van familieleden of 

kennissen kunnen donateur worden. Wij zijn blij met elke 

vorm van ondersteuning t.b.v de afdeling! Dat mag wat 

ons betreft ook een eenmalige schenking zijn!  
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Voorlopige Activiteiten Agenda 2023 (onder voorbehoud) 

Wanneer Wat Waar Bijzonderheden 

7 Maart 

2023 

Algemene ledenvergadering + 40-

jarig jubileumfeest 

Bee-j_Bertje te Laar De exacte datum in 

Maart 2023 zal nog 

volgen evenals het 

programma. 

04 + 05 mei 

2023 

Herdenking Rumoldus kapel Rumolduskapel te 

Weert 

Programma van 4 + 5 

mei volgt. 

16 Mei 2023 Saamhorigheidsbijeenkomst 

tevens BBQ 

Bee-j_Bertje te Laar De exacte datum in 

Mei2023 zal nog 

volgen evenals het 

programma. 

12 

September 

2023 

Saamhorigheidsbijeenkomst Bee-j_Bertje te Laar De exacte datum in 

september 2023 zal 

nog volgen evenals het 

programma. 

22 

september 

2023 

Suffolk Herdenking bevrijding van 

Weert 

Stadsbrug Programma volgt 

10 november 

2023 

Herdenking te Swartbroek CWGraves te 

Swartbroek 

Programma volgt 

11 november 

2023 

Herdenking Nederweert Stichting 

Adoptiegraven 

CWGraves te 

Nederweert 

Programma volgt 

12 december 

2022 

 

Saamhorigheidsbijeenkomst 

tevens kerstviering 

Bee-j_Bertje te Laar De exacte datum in 

december 2023 zal nog 

volgen evenals het 

programma. 

 

 


