
 

 
 

Nieuwsbrief februari 2023 

Voorwoord van onze 

voorzitter Peter vd Berg! 

 

   40-jarig jubileumsfeest! 

Algemene leden-vergadering 

bij Bee-j-Bertjeop 7 maart 

2023 ontvangst vanaf 13.30 

uur. 

Beste Wapenbroeders, Wapenzusters , donateurs-en 

partners, genodigden, 

 

Voor ons ligt inmiddels weer een nieuw jaar met een afname 

van het gevaar om ernstig ziek te worden door het Covid 

Virus maar met met een toename van weer andere gevaren. 

 

Door de inval in de Ukraine worden vele landen in Europa 

waaronder ook Nederland betrokken bij deze inval al was 

het alleen maar vanwege de opvang van de Ukrainers die 

hun land moesten ontvluchten. De oorlog leek ver weg maar 

bedreigt nu mogelijk ook onze normen en waarden. 

 

Ook de aardbeving in Turkye en Syrie toont onze  

kwetsbaarheid aan en de kracht van de natuur.                   

Ook in eigen land hebben we deze natuurkrachten al aan 

den lijve ondervonden zoals de watersnoodramp van 1953 

en ook in Groningen roert zich menigmaal de bodem! 

Laten we hopen,  dat 2023 niet nog meer onaangename 

verrasseringen voor ons in petto heeft maar door de 

gebeurtenissen in de Ukraine blijft de toekomst onzeker. ! 

 

40-jarig bestaan Wapenbroeders afdeling Weert 

Op 16 mei 2023 zijn we van plan ons 40-jarig bestaan van de 

Wapenbroeders afdeling Weert te kunnen gaan vieren met 

een receptie en een BBQ feest bij Bee-j-Bertje. U ontvangt 

van onze secretaris nog nadere details als het programma 

bekend is maar zet dinsdag 16 mei alvast in uw agenda! 

 

Algemene ledenvergadering 07 maart 2023 14.00 uur. 

Ditmaal worden ook alle partners uitgenodigd voor deze 

ledenvergadering vanwege een bijzondere gebeurtenis en 

wel de protocolaire overdracht van de banier van de huidige 

banierdrager Jan Hendrix naar de nieuwe banierdrager Thei 

Verstappen. Jan was maar liefst meer dan 15 jaar onze 

banierdrager en dat verdient het respect van alle leden en 

hun partners. Ik hoop u en de uwen dan ook van 

harte op deze ALV te mogen verwelkomen! 
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Ledengroei afdeling Weert 

 

Leden 

We mogen ons nog steeds verheugen op een lichte 

ledengroei van het aantal leden bij de afdeling Weert. 

Onlangs mochten we Thei Verstappen en Twan Stokbroeks 

weer op de ledenlijst bijvoegen en verloren wij geen leden in 

2022. Dat was in 2021 en 2020 helaas wel anders vanwege 

COVID. We hebben nu een 22 tal leden en een 5-tal 

donateurs. Als wij ons rond de 20 leden met een adequaat 

bestuur weten te handhaven dan hebben wij als zelfstandige 

afdeling zeker bestaansrecht.  

Ons ledenaantal groeit maar ook de gemiddelde leeftijd van 

onze leeftijd groeit en we hopen,  dat we in 2023 toch enkele 

“’jongeren”” binnen de gelederen te kunnen krijgen en zijn 

dan ook druk bezig om aandacht te vragen voor het 

lidmaatschap of donateurschap van onze afdeling via 

Facebook . 

Kent u familieleden of kennissen die de Wapenbroeders een 

warm hart toedragen als lid en/of donateur neem ze dan 

een keer mee naar onze bijeenkomsten en/of herdenkingen! 

Facebook pagina Omslag 

en profiel foto. 

Wapenbroeders Weert 

Profiel foto begin pagina

 

De ingang van de KMS 

Facebookpagina Wapenbroeders Weert                   

We zijn  druk in de weer om een facebook pagina te maken 

en dat is ook voor uw secretaris bepaald geen sinicure. We 

hopen die op de ALV te kunnen presenteren. Mocht een van 

uw familieleden een kei zijn op facebook gebied dan hoor ik 

dat graag, hij is zondermeer welkom als medebeheerder. 

Het lidmaatschap is echt niet verplicht!! 

Na het vertrek van de KMS naar Ermelo hebben een aantal 

van onze leden zich bij andere afdelingen gemeld.. Toch 

moeten er vele veteranen, oud gedienden (als militair dan 

wel als burger) een band hebben gehad met de KMS te 

Weert. Wij hopen,  dat we er daarvan toch een aantal van 

kunnen bereiken en u kunt daar zeker bij helpen. U kent 

wellicht wel een aantal oudgedienden van de KMS die daar 

als burger, beroeps of dienstplichtige hebben gediend dan 

wel familieleden daar vroeger gediend hebben. Wij willen u 

dan ook vragen om straks de facebookpagina onder hun 

aandacht te brengen!  
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100 jaar bestaan van de 

Bond van Wapenbroeders 

1oo- jarig bestaan Bond van Wapenbroeders.           

In 2025 bestaat de landelijke Bond van 

Wapenbroeders 100 jaar en zal er ook een speciaal 

herdenkingsfeest in het leven worden geroepen. 

Daarvoor zal een landelijke werkgroep worden 

benoemd die alle details nader zal gaan uitwerken. 

Zodra meer bekend is zullen wij u op de hoogte 

brengen van het programma. 

Subsidie 

 

Subsidie toekenning 2023 

door de Gemeente Weert 

 

 

 

Marcus Van Kan ( rechts 

op de foto) tijdens de 

herdenling te Swartbroek 

                              Subsidie toekenning                                         

Na een aantal vruchteloze pogingen - waarbij de 

subsidie aanvraag door de Gemeente tot 2 keer toe 

werd afgewezen - heeft de secretaris -met steun van 

onze penningmeester - zich niet uit veld veld laten 

slaan en is er in elk geval voor 2023 een subsidie van 

omgeveer € 500,- toegekend. Dat stelt ons in elk geval 

in de gelegenheid om de diverse herdenkingen en 

samenkomsten beter te kunnen bekostigen.         

Overigens zullen we elk jaar opnieuw een aanvraag 

dienen te doen maar nu de kogel door de kerk is zal 

dat wellicht wat soepeler kunnen gaan verlopen. 

Mocht u het zijn ontgaan dan willen we u er graag op 

wijzen dat wij binnen onze afdeling een geestelijk 

adviseur - Markus van Kan -  in de gelederen hebben 

mogen begroeten. Vaak speelt hij een niet 

onbelangrijke rol bij onze herdenking te Swartbroek 

maar hij heeft samen met ons sociaal team ook een 

sociaal ondersteunde rol. Heeft u iets heugelijks te 

vieren laat het dan ons dan weten en ook als u 

behoefte heeft aan steun en/of bezoek van ons team. 
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   Activiteiten Agenda 2023 ( onder voorbehoud)  

Wanneer Wat Waar Bijzonderheden 

07 maart   

2023 

Algemene Ledenvergadering Bij Bee-j_Bertje te Laar Ontvangst 13.30 

Aanvang 14.00 uur 

04 mei  Dodenherdenking Weert Rumolduskapel Programma volgt 

04 mei  Dodenherdenking Tungelroy Monument te Tungelroy Nader bericht volgt 

05 mei  Bevrijdingsdefileé  Weert/Wageningen Nader bericht volgt 

16 mei    40-jarig Jubileumsfeest  Bij Bee-j-Bertje te Laar Nader bericht volgt 

26 mei Dag der Banieren Vredenpeel Nader bericht volgt 

29 mei  Memorial Day Margraten Aanvang 15.00 uur 

07 juni  Ledenbijeenkomst Weert / Beej-Bertje Aanvang 14.00 uur 

17 juni  Limburgse-Veteranendag Herdenkingspark Herten Aanvang 10.00 uur 

24 juni  NL Veteranendag Den Haag Nader bericht volgt 

13 aug  Indië Herdenking Amstelveen  Nader bericht volg 

02 sept  Nat Indië Herdenking Roermond 14.00 uur Nader bericht volgt 

12 sept  Ledenbijeenkomst Weert/Beej Bertje  Aanvang 14.00 uur 

22 sept  Bevrijding Weert Suffolk Regiment Stadsbrug Aanvang 19.00 uur 

Sept?? Veteranenmis Budel O.L.V. Kerk  aanvang 19.00  Nader bericht volgt 

24 sept  Vleugels der Vrijheid Abdij Lilbosch te Pey/Echt  Nader bericht volgt 

02 okt Herdenking Oude Kerkhof Oude Kerkhof/ Kapel t, Zand Nader bericht volgt 

10 nov  Herdenking Swartbroek Aanvang 13.00 uur Neder bericht volgt 

12 nov Herdenking Nederweert Britse begraafplaats Nader bericht volgt 

12 dec  Kerstviering  Beej Bertje te Laar Nader bericht volgt 

 


