
 

 
 

Nieuwsbrief september 2022 

 

Voorwoord van onze voorzitter 

Peter vd Berg!          

 

 

 

 

    Ringbaan te Weert! 

 

 

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

Vanwege mijn verblijf in het buitenland vanaf 08 

september 2022 werd de ledenbijeenkomst van 13 

september 2022 verplaatst naar 05 oktober 2022.     

Door gewijzigde plannen kan ik – zoals het er nu uitziet -

helaas ook op 05 oktober 2022 ook niet aanwezig zijn.         

Wij hadden dit jaar tevens een eindejaars- kerst 

bijeenkomst gepland en wel op 20 december 2022.                  

Als we echter de Covid-cijfers over 2020 en 2021 dan 

zien we met name een verontrustende explosieve 

covidgroei in de groep ouderen vanaf medio oktober.  

Wij spelen daarom met het idee om in de plaats van 20 

december 2022 de saamhorigheids-bijeenkomst met 

tombola en lopend buffet dit jaar naar voren te halen en 

te laten plaatsvinden op dinsdag 11 oktober 2022. 

Vanaf 2023 zullen wij mogelijk de saamhorigheids-

vergadering met tombola en buffet gaan houden in de 

maand mei zodat Covid geen spelbreker meer kan zijn!  

Een onverkwikkelijke zaak !                                           

Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan, dat zelfs op de 

Ringbaan te Weert de Nederlandse vlag omgekeerd 

werd opgehangen. Een vlag omgekeerd hangen is 

feitelijk een noodsignaal wat in de 17de eeuw een gebruik 

was als een schip in nood verkeert. De boeren zijn van 

mening, dat ook zij in nood verkeren en hebben daarom 

dit symbool overgenomen als protestsignaal tegen de 

Nederlandse overheid. Voor veel (ex)militairen is het  

omdraaien van het Rood-Wit-Blauw echt een brug te ver. 

Laten we hopen, dat dit omdraaien niet het symbool gaat 

worden van alles wat er mis in met Nederland en er in 

elk geval voor zorgen, dat wij de Nederlandse vlag wel 

blijven respecteren! 
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De Chef BBQ aan het werk! 

 

Het opscheppen waard! 

 

 

De ceremoniemeester, 

tevens secretaris VOKS  Leo 

Schreuders met Frans Maes 

van de afdeling WPB Weert! 

 

BBQ-middag te Cranendonck d.d. 12.08.2022          

De besturen van de afdeling Cranendonck en Weert 

hebben besloten om hun gezamenlijke activiteiten nieuw 

leven in te blazen. In de  pré covidperiode mochten wij 

altijd diverse leden van de afdeling Cranendonck - al dan 

niet met hun partner - op onze eindejaars bijeenkomsten 

ontvangen. Echter Covid werd ook hier spelbreker en we 

hebben in 2020 en 2021 pas op de plaats moeten 

maken.  We hebben nu naar elkaar de bereidheid 

uitgesproken om de banden weer aan te halen en dat  

begon dus met de afgelopen BBQ d.d.12.08.2022! 

Van de afdeling Weert waren 9 mensen op de BBQ te 

Cranendonck aanwezig waaronder ook een groot deel 

van ons bestuur en wij hopen dan ook , dat wij op 11 

oktober 2022 tijdens de saamhorigheidsbijeenkomst te 

Weert, ook diverse leden van de afdeling Cranendonck 

te mogen ontvangen. Kortom; de BBQ was zondermeer 

een geslaagde bijeenkomst voor onze beide afdelingen 

en wat ons betreft beslist voor herhaling vatbaar! 

Bevrijding van Weert d.d. 22 september 2022                           

De stad Weert werd 77 jaar geleden van de duitsers 

bevrijd door een eenheid van het Britse leger, het 1e 

bataljon The Suffolk Regiment. Elk jaar herdenken we 

dan ook met eerbied onze bevrijders! De herdenking bij 

het Suffolk-monument aan de stadbrug begint om 19.00 

uur. De Wapenbroeders afdeling Weert aangevuld door 

leden van het exercitieteam geven acte de préséance 

met een banier- en vlaggenwacht. Er volgt ondermeer  

een programma met kransleggingen, muziek en diverse 

toespraken. Vervolgens begeven wij ons gezamenlijk 

naar het nieuwe Weerter verzetsmonument wat om 

19.45 uur onthuld zal worden. Ook onze oud secretaris 

Pierre Stijnen heeft daar nog actief aan bijgedragen!     

Na afloop van de herdenkingen bent u allen uitgenodigd 

voor een drankje bij de Munt!!                                                         

Wij rekenen op uw komst! 
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De erehaag van de 

gezamenlijke Wapenbroeders 

bij de Veteranenmis te Budel! 

De geestelijk adviseur van de 

Wapenbroeders Weert 

Marcus Van Kan legt de 

aanwezige schooljeugd het 

belang van herdenken uit

Denk erom wij rekenen op 

uw komst !! Wiel Mackus 

bestuurslid Wapenbroeders 

Ospel + bestuurslid 

Adoptiegraven nodigt u uit! 

De Veteranenmis te Cranendonck d.d. 17.09.2022        

Het is inmiddels een zeer gewaardeerde traditie 

geworden en wel de mis die jaarlijks wordt gehouden ter 

nagedachtenis van de in het afgelopen jaar overleden 

Wapenbroeders c.q. Veteranen. Indien u en de uwen de 

mis graag willen bijwonen, dan verzoek ik u om uiterlijk 

18.45 uur bij de OLV Visitatiekerk te Cranendonck te 

verschijnen. Vooraf en wel om 13.00 uur die dag is er 

tevens een herdenkingstocht voor Vrede en Vrijheid 

langs een 7-tal oorlogsmonumenten. Mocht u niet alleen 

bij de mis maar ook bij de herdenkingstocht aanwezig 

willen zijn dan verzoek ik vriendelijk om dat zelf even te 

melden aan de secretaris van de afdeling Cranendonck 

Herdenking te Swartbroek op 11.11.2022.                                                                               

De afdeling Wapenbroeders Weert organiseert sinds jaar 

en dag met de Dorpsraad de Herdenking te Swartbroek. 

Om 13.30 uur start de herdenking in de Sint 

Corneliuskerk te Swartbroek. Kinderen van de 

Basisschool Swartbroek zullen mogelijk weer zang ten 

gehore brengen en bloemen leggen op de graven van de 

Britse militairen die voor ons het hoogste offer brachten.  

De aanwezigheid en bijdrage van de kinderen van de 

Basisschool te Swartbroek en hun 2 leerkrachten die bij 

de herdenking (volks) liederen zongen alsmede bloemen 

legden op alle graven was en emotioneel en ontroerend. 

Herdenking te Nederweert op 12.11.2022  

Zaterdagmiddag zal er op de Brits Militaire begraafplaats 

in Nederweert weer een herdenking plaatsvinden voor 

de Britse gevallenen. Anders dan voorgaande jaren zal 

de organisatie van deze herdenking niet langer worden 

uitgevoerd door de Wapenbroeders Ospel maar door de 

Stichting Adoptiegraven Nederweert i.s.m. de Gemeente 

Nederweert. Wel blijven de Wapenbroeders in 

ceremoniële zin betrokken bij deze herdenking. 

Bij deze herdenking bent u vanzelfsprekend allen van 

harte welkom! 
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  Activiteiten Agenda 2022 ( onder covid voorbehoud) 

Wanneer Wat Waar Bijzonderheden 

03 sept 2022 Nationale Herdenking Indië 

Monument (NIM)  

Roermond/Herten  14.00 uur Van 14.00 uur t/m 

15.30 uur 

17 sept 2022  Veteranenmis  O.L.V Kerk Cranendonck   

Indien u vervoer nodig heeft 

even melden bij Peter 

Schreuders T 06-51238413 

Aanvang 19.00 uur 

graag aanwezig om 

18.45 uur. Na afloop 

een “”kopje koffie”’! 

22 sept 2022 Bevrijding Weert + 

onthulling van het nieuwe 

verzetsmonument  

Suffolk Regiment Stadsbrug 

na daarna lopen we 6 

minuten verder naar het 

nieuwe verzetsmonument. 

Aanvang 19.00 uur. 

Na afloop even 

bijpraten in de Munt 

met een kopje koffie 

25 sept 2022  Vleugels der Vrijheid, de 

herdenking van de 

omgekomen geallieerde 

vliegtuigbemanningen 

Abdij Lilbosch te Pey/Echt  Aanwezig 13.00 uur 

Aanvang 13.30 uur 

02 okt 2022 Herdenking Britse en 

Canadese gevallenen  

Oude Kerkhof/ Kapel in t 

Zand 

Aanwezig 13.30 uur  

Aanvang 14.00 uur  

11 okt 2022 Saamhorigheidsbijeenkomst 

Wapenbroeders Weert 

Weert/Beej Bertje te Laar Uitnodiging volgt 

11 nov 2022 Herdenking Swartbroek Aanvang 13.00 uur Nader bericht volgt 

zie ook de 

nieuwsbrief van 

september 2022 

12 nov 2022 Herdenking Nederweert Britse begraafplaats  

Aanvang 15.00 uur 

Nader bericht volgt  

20 dec 2022    Eindejaars bijeenkomst 

Afdeling Wapenbroeders 

Weert 

Bee-j- Bertje te Laar Aanvang 14.00 uur 

 

 


