
 

 
 

Weert,  17-12-2020 

 
Goede morgen Wapenbroeders & Partners, 
 
Hierbij ontvangt u namens het bestuur een eerste nieuwsbrief uit mijn hand als 
waarnemend secretaris. Mede vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen is de kans 
om elkaar op korte termijn te ontmoeten niet echt realistisch maar via de nieuwsbrief kunt u 
in elk geval iets van mijn achtergrond vernemen ofschoon ik liever persoonlijk met u kennis 
had gemaakt op de ledenvergadering of een der contactmiddagen.  
 
Ik ben nu bezig mij te verdiepen in de achtergronden van de afdeling Weert en heb 
inmiddels al wat mogen documentatie ontvangen waar ik voorlopig deels mee uit de voeten 
kan. Uit die documentatie blijkt wel hoe betrokken en intensief Pierre zijn taken als 
penningmeester, secretaris en banierwacht heeft vervuld, ik heb daar grote bewondering en 
waardering voor. 
 
Ik heb me bereid verklaard om voorlopig als waarnemend secretaris voor uw afdeling te 
fungeren omdat ik momenteel tot 31.12.2020 nog verbonden ben als secretaris van de 
afdeling Ospel. 
In Ospel zal nu een andere secretaris mijn taken overnemen en daarmee heb ik de handen 
vrij om u voorlopig uit de brand te helpen tot de eerstvolgende ledenvergadering. 
Slechts de leden gaan over de benoemingen van het bestuur en ik wil u er dan ook op 
wijzen,  dat u zondermeer aan het bestuur kenbaar kunt maken als u ambities heeft voor de 
functie van secretaris dan wel penningmeester. 
 
Met name voor de functie van penningmeester is uw bestuur nog zoekende dus mocht u dan 
wel een van uw naasten/bekenden zich geroepen voelen voor een van die functies dan 
vernemen wij dat graag. 
 
Ik ben ook nog verbonden aan de VOKS ( Vereniging  Koreastrijders) en ook in die vereniging 
is het steeds moeilijker om bestuursfuncties te vervullen. Uiteindelijk bestaat een groot deel 
van het bestuur uit kinderen van Koreastrijders zoals ondermeer de voorzitter en de 
secretaris ( mijn broer Leo Schreuders). Door die inbreng kan de VOKS nog volwaardig 
opereren ten behoeve van de Korea-veteranen. 
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Mocht u in uw familie en/of kenniskring iemand kennen die bereid zou zijn om als 
penningmeester te willen fungeren dan zouden we ook daarmee ook geholpen zijn. 
Bij voorkeur een veteraan dan wel iemand met een militaire achtergrond maar affiniteit met 
de veteranen is – naast cijfermatig inzicht - ook voldoende basis voor een dergelijke functie. 
 
Mocht op termijn het weer mogelijk zijn elkaar in persoon te kunnen ontmoeten dan kan het 
zijn, dat u om medische of vervoersredenen niet in staat bent om de ontmoetingsplaats te 
bereiken. 
In dat geval kunt u zich bij mij melden en zorgt het bestuur ervoor dat u kunt worden 
opgehaald en thuisgebracht.  
 
Ook kan het zijn dat – mede vanwege Corona – de eenzaamheid toeslaat of u anderszins 
hulp nodig heeft en ook dan is het verzoek ons daarvan in kennis te stellen zodat wij met u 
kunnen meedenken als Wapenbroeders voor een passende oplossing voor zover dat binnen 
onze mogelijkheden ligt. 
 
Rest mij nog u – mede namens het bestuur – een goede gezondheid en gezegende en vooral 
veilige kerstdagen toe te wensen. 
 

 
 
Met wapenbroederlijke groet, 
 
Peter William Schreuders 
Secretaris Wapenbroeders Weert 

      
E: weert@wapenbroeders.nl 
T: 06-51238413 
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/weert 
WWW: www.wapenbroeders.nl 
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