
 

 
 

Nieuwsbrief april 2023 

Voorwoord van onze 

voorzitter Peter vd Berg! 

 

 

Wij laten u niet zitten!!! 

Beste Wapenbroeders, Wapenzusters, donateurs-en 

partners, genodigden. 

 

Op 07 maart 2023 vond de algemene ledenvergadering van 

de afdeling Wapenbroeders Weert plaats. Na de 

gebruikelijke wetmatige plichtplegingen zoals de financiële 

verantwoording over 2022 en de prognose over 2023 - die 

onze penningmeester keurig had opgesteld - heeft u allen 

ook kennis kunnen nemen van het jaarverslag van de 

secretaris die door ons bestuur nu tevens tot vicevoorzitter 

is benoemd en in die hoedanigheid mij al tot steun is 

geweest als ik – om welke reden dan ook – verhinderd was. 

 

2023 zal zondermeer een bijzonder jaar gaan worden 

vanwege ons 40-jarig jubileumfeest wat we op 16 mei 2023 

bij Bee-j_Bertje te Weert zullen gaan houden. U en uw 

partner dan wel u begeleider ontvangen zeer binnenkort 

een speciale uitnodigingskaart die de secretaris vanaf 01 

april 2023 zal gaan verzenden. Er zijn 2 kaarten in omloop, 

1 uitnodigingskaart voor alleen de receptie en 1 kaart voor 

zowel de receptie als ons BBQ feest alleen voor onze leden! 

 

Kijkt u voor alle zekerheid even na of u de juiste kaart 

heeft ontvangen en wel die met receptie en BBQ feest! 

 

Daarnaast is het van belang,  dat u even aangeeft of wij op 

uw komst mogen rekenen zodat we voldoende kunnen 

inkopen. Een apart schrijven is bijgevoegd en als u die even 

per mail of brief retourneert dan zou dat fijn en wenselijk 

zijn. Muziek zal die avond ook niet ontbreken maar we 

vieren ons 40-jarig bestaan zonder te veel poespas en 

rekening houdend met de gemiddelde leeftijd van 80+. 

 

Haal en brengservice 

Als u echt niet zelfstandig meer naar Bee-J- Bertje kunt 

komen op onze jubileum, dan kunt u dat tevens vermelden 

op het bijgevoegd schrijven en dan gaan we ons best doen 

om u te halen en weer thuis te brengen mits dat wel in de 

buurt ligt omdat het bestuur nog veel heeft te organiseren! 
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Bondsmedaille voor Jan

 

En voor Toos de Bloemen!

 

Overdracht van de banier!

 

Thei en Jan bij de Banier! 

Overdracht van de Weerter Banier 

Op de ALV van 07 maart 2023 werd onze Weerter 

Banierdrager Jan Hendrix in het zonnetje gezet door de 

Algemeen Secretaris (Klaas Orsel) die speciaal voor Jan 

naar Weert was afgereisd en aan Jan de Bondsmedaille 

overhandigde als erkenning en dank voor zijn jarenlange 

inzet als banierdrager van de Wapenbroeders Weert!   Voor 

Jan kwam die medaille als een volslagen verrassing en dat 

was ook net de bedoeling. Het Bestuur van de afdeling 

Weert had die voordracht ook bewust geheim gehouden! 

Ook de vrouw van Jan (Toos) werd in het zonnetje gezet en 

ontving van onze secretaris een prachtig bouquet. Daar Jan 

te kennen had gegeven, dat hij de banier wilde gaan 

overdragen aan een “”banierwaardige”’ lid van de afdeling 

Weert werd de banier overgedragen aan Thei Verstappen 

het nieuwe lid van de afdeling Weert. Jan blijft wel 

overigens lid van het exercitieteam! Tijdens een korte 

ceremoniële plechtigheid werd de banier onder toezicht 

van commandant Henk Vogels overgedragen door Jan 

Hendrix aan onze voorzitter Peter van den Berg die de 

banier vervolgens overdroeg aan de nieuwe banierdrager 

van Weert Thei Verstappen. 

 

We proudley present : Thei Verstappen, de nieuwe 

banierdrager van de Wapenbroeders Weert samen met Jan 

Hendrix. Thei is sinds kort ook lid van de afdeling 

Wapenbroeders Weert en bij Thei thuis oefenen al 

jarenlang de leden  van het RCT Exercitieteam. Thei zal 

voor het eerst de banier van Weert officieel gaan dragen 

tijdens de 04 mei herdenking bij de Rumolduskapel Weert. 

 

Nieuwe leden RCT-exercitieteam 

Naast Thei als nieuw lid van de afdeling Wapenbroeders 

Weert en al jarenlang betrokken bij het RCT excercitieteam 

hebben ook Ben Beerens en Twan Stokbroeks zich 

aangemeld voor het RCT exercitieteam en daarmee zijn 

maar liefst 8 leden van onze afdeling betrokken bij het 

exercitieteam en is daarmee de afdeling met de hoogste 

betrokkenheid  bij de diverse lokale, regionale en nationale 

herdenkingen en niet te vergeten de diverse uitvaarten  

met beperkte bondseer! 
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De ingang van de KMS hebben 

we genomen als 

herkenningsteken van de 

Wapenbroeders Weert. 

Facebookpagina Wapenbroeders Weert                   

Onze secretaris is druk in de weer om een facebook van 

de afdeling Weert te construeren en dat is ook voor uw 

secretaris bepaald geen sinecure. We hopen die omstreeks 

medio april 2023 te kunnen presenteren. Die pagina zal 

nog gevuld dienen te worden met berichten en nieuws en 

dat heeft tijd nodig. Mocht U of een van uw familieleden 

een kei zijn op facebook gebied en behulpzaam willen zijn 

bij de opzet dan hoor ik dat graag, hij/zij  is zondermeer 

meer dan welkom. Het lidmaatschap van de 

Wapenbroeders Weert is daarbij echt niet verplicht!! 

Aanmelding graag bij onze secretaris via 

weert@wapenbroeders.nl of Tel 06-51238413.  

 

Peter van den Berg (voorzitter) 

en Peter William 

Schreuders(secretaris) bij de 

voordracht van het dodenappel. 

4 mei herdenkingsbijeenkomst Rumolduskapel 
Op woensdag 4 mei 2023 herdenkt men in Weert voor de 

78ste keer de Nederlandse oorlogsslachtoffers met een  

herdenkingsbijeenkomst bij de Rumolduskapel. Tijdens 

deze bijeenkomst vinden er diverse (muzikale) 

voordrachten plaats. Ook worden er diverse kransen en 

bloemen gelegd. De Wapenbroeders Weert verlenen acte 

de preseance met de aanwezigheid van de Banierwacht, de 

Vlaggenwacht en eventueel met het dodenappel. Het 

bestuur van de afdeling Weert is daarom dringend op zoek 

naar 2 leden van de Bond van Wapenbroeders WEERT die 

dit jaar het dodenappel van Weert voor hun rekening 

willen nemen. Aanmeldingen graag bij de secretaris Weert. 

 

Burg Vogelenzang. ( D)  

Kamp Vogelenzang 22 April 2023 - 09:00 uur 
Op zaterdag 22 april 2023 organiseert de Afdeling 

Roermond en Venlo van de Bond van Wapenbroeders een 

bezoek aan Kamp Vogelsang en het oefendorp Wollseifen. 

Naast de leden van alle afdelingen van de Wapenbroeders 

zijn alle belangstellenden meer dan welkom om mee te 

gaan.  € 35,- p.p. voor leden (partners en kinderen) van 
de Bond van Wapenbroeders € 40,- p.p. voor overige 
deelnemers. Aanmelden bij: 

bvw.afd.roermond@gmail.com                    Het volledige 

programma kunt u inzien via www.wapenbroederszuid.nl/ 

Afdeling Roermond. 

mailto:weert@wapenbroeders.nl
mailto:bvw.afd.roermond@gmail.com
http://www.wapenbroederszuid.nl/


 

4 
 

Activiteiten Agenda 2023 april 2023 t/m juni 2023 

Wanneer Wat Waar Bijzonderheden 

12 april Beugelen op de Geelenhof aanmeldingen 

bij huub.aendekerk@gmail.com 

Van 14.00 uur t/m 

17.00 uur 

Grathemerweg 16 te 

Kelpen-Oler.  

Kosten € 3,50 p. p 

15 april Informatiebijeenkomst Remembranceday 

aanmelden: 

Christvandenheuvel@gmail.com 

Restaurant Boshuis 

Koningsweg 14 

Arnhem 

Kosten € 10,- p.p  

22 april Excursie Kamp Vogelenzang Zie de Nieuwsbrief 

aanmeldingen via 

BvW afd. Roermond 

Kosten € 35,- p.p 

 

28 april  Lezing BNMO aanmelden bij 

bvw.afd.roermond@gmail.com  

Locatie Generaal 

Spoor Paviljoen 

Herten 

Gratis aanvang 

19.00 uur 

04 mei  Dodenherdenking Weert Rumolduskapel Nader bericht 

volgt 

04 mei  Dodenherdenking Tungelroy Monument te 

Tungelroy 

Nader bericht 

volgt 

05 mei  Bevrijdingsherdenking Weert Weert Nader bericht 

volgt 

05 mei Bevrijdingsdefileé Wageningen Nader bericht 

volgt 

16 mei 

2022 

40-jarig Jubileumfeest Bond van 

Wapenbroeders WEERT 

Aanmelden voor 01. 

Mei 2023 via het 

bijgevoegde 

aanmeldformulier 

Programma volgt! 

26 mei Dag der Banieren 

 

Vredenpeel   Zie bijgevoegd 

schrijven 

 

mailto:bvw.afd.roermond@gmail.com

