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Beste Wapenbroeders, Wapenzusters en partners,   
 
Langzamerhand gaat ons land weer open en zijn we op de goede 
weg om steeds meer te kunnen gaan ondernemen. Dit ondanks 
het feit , dat er nu een schrikbarend aantal mensen besmet zijn 
waardoor ook veel organisaties met personeelstekort kampen.  
 

De omicron variant die momenteel in Nederland heerst, is veel 

besmettelijker dan de “klassieke  varianten” waar het virus mee 

begon maar de kans echter om in het ziekenhuis te belanden of op 

de IC is nu beduidend lager mede door de diverse vaccinaties - 

waaronder de booster en de aard van het huidige omicron virus.  

 

Toch vinden wij het als verantwoordelijk bestuur nog echt een 

tikkeltje te vroeg om in de maand februari al bij elkaar te komen. 

De verwachting is dat een groot deel van Nederland “” los”” gaat 

bij het opheffen van de diverse restricties en zeker tijdens de 

Carnaval in Limburg. 

Het lijkt ons dan ook beter om de ontwikkelingen nog even af te 

wachten en pas in maart 2022 bij elkaar te komen voor de ALV. 

 

Algemene ledenvergadering 
Vooruitlopend op een positieve ontwikkeling t.a.v Covid 19 hebben 
wij onze ALV gepland op 22 maart 2022 dus ruim na de Carnaval en 
wel Beej-Bertje te Laar van 2-4 uur in de namiddag.  
 
Begin maart 2022 komt er een nieuwe nieuwsbrief met alle details 
maar noteert u alvast de datum van 22 maart 2022 in uw agenda! 
 

Mocht u dan wel uw partner niet beschikken over vervoer dan zal 

het bestuur er voor zorgen, dat u gehaald en gebracht zult worden 

want wij vinden het om meerdere redenen belangrijk  u te 

ontmoeten en weer even samen te komen! 

Ik verheug me u binnenkort weer te kunnen ontmoeten! 
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Herdenking Swartbroek 

 

Pastoor Marcus Vankan 

Activiteiten van de 

afdeling zijn bijvoorbeeld 

de herdenkingen te 

Swartbroek/ Weert & 

Tungelroy. 

Mededelingen door onze secretaris 

Ledenontwikkeling                                                                                

Ons ledenaantal blijft redelijk stabiel. Ondanks het feit, dat we in 

de afgelopen 2 jaar helaas afscheid hebben moeten nemen van 

een aantal gewaardeerde leden ( ¼ van de afdeling) zitten we 

momenteel nog steeds met pijn en moeite rond de 20 leden. 

Ook afgelopen week is er weer een nieuw lid toegetreden bij onze 

afdeling van respectabele leeftijd ( 90+) en dat schets tegelijkertijd 

de problematiek van de afdeling. We vergrijzen met de dag en dat 

heeft niet alleen gevolgen voor de levensverwachting en 

gezondheidsrisico’s maar ook aan de inzet t.b.v de afdeling. 

De Wapenbroeders die zich in de afgelopen 2 jaar bij ons hebben 

aangesloten zijn in het algemeen op een enkeling na > 65 jaar.  Op 

zich is daar niets mis mee maar “’ fris bloed”’ is ook van harte 

welkom. In 2022 willen we als Bond van Wapenbroeders ons ook 

meer gaan inzetten om het leden aantal te laten doen toenemen 

direct dan wel indirect. 

Een indirecte manier is bijvoorbeeld het verzoek aan familieleden 

om ons eventueel als donateur te willen gaan ondersteunen, daar 

hoeft men ook geen militaire achtergrond voor te hebben. Voor 

een jaarlijks bedrag van € 18.- is men al donateur en draagt men 

tevens bij aan de activiteiten van de afdeling Weert.  

Een andere methode is de mogelijkheid om de afdeling te steunen 

is om aan familie of bekenden met een bedrijf te vragen of ze 

wellicht een banner willen plaatsen op de website van de 

Wapenbroeders. Men betaalt dan een kleine fee van € 40,- per jaar 

en men is tevens donateur bij ons en zo helpen we elkaar! 

Zowel uw penningmeester als uw secretaris hebben hierbij het 

goede voorbeeld gegeven door  zelf een banner te plaatsen op 

onze website tegen de bijdrage van € 40,- 
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Kaderopleiding              

Wapenbroeders 

 

Kader opleiding Wapenbroeders                                                         

Het DB RCT WZ-NL organiseert een training voor 

vertegenwoordigers van de afdelingen. Dit hoeven niet per sé 

huidige bestuursleden te zijn maar wel potentiële kandidaten voor 

een bestuursfunctie. Deze leden krijgen dan meer  inzicht in wat er 

zoal speelt binnen de Bond van Wapenbroeders. 

De start - bij voldoende deelname-  vermoedelijk vanaf medio 

maart/april  a.s. plaats gaan vinden en zal bestaan uit een 4-tal 

sessies. Ook huidige bestuursleden, die graag een bredere 

achtergrond willen hebben voor hun activiteiten, zijn natuurlijk 

ook van harte welkom. Mocht u belangstelling hebben voor deze 

kaderopleiding bel/mail dan uw secretaris (T 06-51238413). 

 

Draaginsigne oude model 

Draaginsigne langdurig Lidmaatschap 
Mede door Covid19 waren we helaas niet in de gelegenheid om in 

de afgelopen 2 jaar aan u de draaginsignes voor langdurig 

lidmaatschap te kunnen uitreiken. Er komen overigens totaal 

nieuwe draaginsignes van de Bond van Wapenbroeders en uw 

bestuur denkt dat het goed is daarop te wachten anders lopen de 

oude en nieuwe insignes door elkaar. Bij de decoraties zal ook een 

oorkonde worden uitgereikt en als alles goed verloopt zal e.e.a. 

binnen de komende maanden zijn beslag krijgen.  

 

 

Financiële aspecten 

Verzoek aan het Hoofdbestuur van de BVW 
Een lichte bron van zorg in de afgelopen 2 jaren is voor uw bestuur 

het financiële aspect van de afdeling. We beschikken nog steeds 

over een ruim positief saldo maar hebben vanwege Covid minder 

mogelijkheden gehad om inkomsten voor onze afdeling te 

genereren terwijl de kosten wel toenamen . Ook een belangrijke 

en genereuze sponsor van onze afdeling kwam helaas te 

overlijden.  De ledenafdracht die wij t.b.v de afdeling ontvangen is 

gebaseerd op het aantal leden en dat aantal leden is in de 

afgelopen jaren sterk afgenomen en daarmee ook de afdracht. 

Met name de kleine afdelingen worden daar financieel extra door 

getroffen en we hebben hiervoor aandacht gevraagd aan de Bond. 
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Activiteiten Agenda 2022 ( onder voorbehoud) 

Wanneer Wat Waar Bijzonderheden 

22 maart 2022 ALV Weert Beej Bertje te Laar van 2-4 uur! Nader bericht volgt! 

04 mei 2022 Dodenherdenking te Weert Rumolduskapel Nader bericht volgt 

04 mei 2002 Dodenherdenking Tungelroy Monument te Tungelroy Nader bericht volgt 

05 mei 2022  Bevrijdingsdefilee Wageningen Nader bericht volgt 

13 mei 2022 Reünie en Dag der Banieren Kazerne Vredenpeel  Nader bericht volgt 

29 mei 2022 Memorial Day Margraten Aanvang 15.00 uur 

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

18 juni 2022 Limburgse Veteranendag Herdenkingspark Roermond Aanvang 10.00 uur 

25 juni 2022 Nederlandse Veteranendag Den Haag Nader bericht volgt 

14 aug 2022 Indië Herdenking Amstelveen 7 mans formatie Nader bericht volgt 

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

13 sept 2022 Ledenbijeenkomst Weert/Beej Bertje  Aanvang 14.00 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 uur  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 

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 

 

Voorlopige agenda, aanpassingen volgen zodra er meer gegevens bekend zijn. 


