
 

 
 

Nieuwsbrief april 2022 

 

Voorwoord van onze 

voorzitter Peter vd Berg! 

 

ALV 22 maart 2022 

 

Beste Wapenbroeders, Wapenzusters , donateurs-en 

partners,   

 

Op 22 maart jl. hielden we na 2 jaren eindelijk weer eens 

een uitgebreide algemene leden vergadering bij Bee-j-

Bertje. De meeste leden hebben positief gereageerd op 

onze uitnodiging en waren aanwezig. Slechts enkelen 

hadden zich direct dan wel indirect afgemeld. In de 

afgelopen 2 jaren hebben we helaas afscheid dienen te 

nemen van maar liefst 8 Wapenbroeders waaronder ook 

enkele zeer bekwame bestuursleden. Inmiddels heeft onze 

secretaris er voor kunnen zorgdragen, dat er in 2021 weer 

7 leden hebben aangemeld en begin dit jaar 2022 kwamen 

er nog 2 leden bij, we zitten nu dus op totaal 21 leden! 

 

Op onze vergadering stonden we een kort moment en met 

respect stil ter nagedachtenis aan de 4 leden die ons in 

2021 zijn ontvallen. Fijn is het wel te constateren, dat hun 

partners wel bij de Wapenbroeders blijven komen als lid 

en/of donateur en zich ook inzetten in ons “’sociaal Team””. 

 

Ik zou tevens gebruik willen maken om via deze 

nieuwsbrief naast de leden ook de medebestuursleden en 

de leden van de kascontrolecommissie te bedanken voor 

hun inzet. Wij hebben niet alleen een volledig en actief 

bestuur, maar ook een sociaal team van 3 personen 

(Annie/Toos en Anja) en last but not least ook een geestelijk 

adviseur Marcus Vankan.  

 

Kortom wij zien de toekomst van de afdeling weer met 

vertrouwen tegemoet en ik hoop u weer te ontmoeten op 

de eerstvolgende ledenvergadering d.d. 07.06.2022 bij Bee-

j-Bertje te Laar. Tot dan : het ga U allen goed! 
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Dodenherdenking 04 mei 2022 

Om 19.15 uur zal de dodenherdenking bij de 

Rumolduskapel ( Molenpoort te Weert) gaan aanvangen. 

Tijdens het programma zullen diverse muziekstukken door 

Mei-Li ten gehore worden gebracht en ook gedichten 

voorgedragen door kinderen van een der Basisscholen van 

Weert. Ook een gastspreker verhaalt van vroegere tijden.  

Er komen korte toespraken van onze burgemeester R. 

Vlecken en Lex Spee als voorzitter van het comité 

Bevrijding-en Herdenkingen Weert. De Wapenbroeders 

dragen zorg voor het dodenkapel en zijn tevens met de 

banierwacht aanwezig. Na het signaal Taptoe om 20.00 uur 

zal er twee minuten stilte in acht worden genomen.  

U bent allen van harte welkom waarbij we onze 

Wapenbroeders wel verzoeken in bondstenue te komen. 

Het staat eenieder vrij om bloemen/kransen mee te nemen 

en na afloop bij of rond de kapel te plaatsen. De 

Wapenbroeders zorgen eveneens voor een bloemstuk 

namens de afdeling Wapenbroeders Weert. Omstreeks 

20.30 uur is de dodenherdenking ten einde.                        

Op 05 mei 2022 zijn er overigens geen activiteiten!          

REÜNIE TEVENS DAG DER 

BANIEREN 2022 OP DE LGEN 

BEST KAZERNE TE VREDEPEEL 

d.d. 13.05.2022 

Belangrijke mededeling                                                         

Het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL) heeft de 

eer en het genoegen u en uw leden/ donateurs met 

eventuele partners hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse 

Reünie tevens Dag der Banieren van onze samenwerkende 

afdelingen, die op vrijdag 13 mei 2022 gehouden zal 

worden.  

Van belang is vooral uw tijdige aanmelding en betaling om 

teleurstellingen te voorkomen. 

Het programma treft u bijgevoegd aan op pagina 4! 
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                      Activiteiten Agenda 2022 ( onder voorbehoud) 

Wanneer Wat Waar Bijzonderheden 

04 mei 2022 Dodenherdenking Weert Rumolduskapel Aanvang  

04 mei 2002 Dodenherdenking 

Tungelroy 

Monument te Tungelroy Nader bericht volgt 

05 mei 2022  Bevrijdingsdefileé  Wageningen Zelf aanmelden! 

13 mei 2022 Reünie en Dag der 

Banieren 2022 

Kazerne Vredenpeel  

aanvang om 09.00 uur 

Zie programma op 

pagina 4 

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 Herten Aanvang 10.00 uur 

25 juni 2022 NL Veteranendag Den Haag Nader bericht volgt 

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

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  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 
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REÜNIE TEVENS DAG DER BANIEREN 2022 OP DE 

LGEN BESTKAZERNE VREDEPEEL 

Het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland 

(RCT WZ-NL) heeft de eer en het genoegen u en uw leden/ donateurs met eventuele partners 

hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse Reünie tevens Dag der Banieren van onze samenwerkende 

afdelingen, die op vrijdag 13 mei 2022 gehouden zal worden.  

09.00-10.00 uur :    Ontvangst met koffie/ thee in het Bedrijfsrestaurant (geb. 320). 

10.00 - 10.15 uur :  Welkomstwoord door de voorzitter van het RCT WZ-NL. 

10.15 - 10.45 uur :  Oefenen met de banier- / vlagwachten en instructie. 

10.45 - 11.45 uur :    Optreden en jurering banier- / vlagwachten. 

11.45 - 13.15 uur :    Gezellig samenzijn. 

In deze periode zal de jury zich beraden over de geleverde prestaties van de banier-vlagwachten. 

Aansluitend worden de belangrijkste bevindingen gezamenlijk teruggekoppeld. 

13.15 – 14.15 uur :    Rijstmaaltijd. 

14.15 – 16.45 uur :    Gezellig samenzijn met mogelijkheid tot dansen. Tijdens dit samenzijn zullen 

de prijzen aan de banier- / vlagwachten worden uitgereikt. 

14.15 – 16.30 uur :    Museum Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging geopend. 

17.00 uur                :    Afsluiting, waarna iedereen de kazerne verlaat . 

 

De persoonlijke bijdrage  is gesteld op € 7,00 per persoon en over te maken voor 29 april 

2022 op rekeningnummer NL28 RBRB 0938 1589 88 t.n.v. A.A. van Eldik te Weert o.v.v. “Dag 

der Banieren 2022”.                                                                                                                                                                         

 

De aanmelding voor de Dag der Banieren sluit op donderdag 29 april 2022. Aanmelding 

uiterlijk woensdag 28 april via de secretaris van uw afdeling  Peter William Schreuders  Tel: 

06-51238413. Graag aangeven of u beschikt over vervoer anders melden bij uw secretaris! 


