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Beste Wapenbroeders, beste donateurs, 

 

Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van onze Afdeling Midden-Brabant in 2020. 

We naderen het einde van een jaar, dat op diverse manieren bijzonder was. We 

hebben dit jaar maar 4 bijeenkomsten gehad:  

- onze Nieuwjaarsbijeenkomst in januari,  

- de Algemene Ledenvergadering in februari  

- onze petanque wedstrijd met BBQ in juli.  

- de bijeenkomst in het nieuwe VOC Hart van Brabant in september. 

 

Alle andere bijeenkomsten en 

herdenkingen hebben we moeten 

annuleren in verband met corona.  

 

Een andere bijzonderheid was ons 70-

jarig bestaan op 17 december. Wij 

hebben hier aandacht aan gegeven 

door alle leden en donateurs een 

speciale herdenkingspin te geven.  

 

Tevens ontving iedereen een doosje 

bonbons om met de feestdagen lekker 

te nuttigen. Feestdagen die we alleen 

of in een zeer klein gezelschap mogen 

doorbrengen.        foto: Gerard Beerens 

 

Ondanks deze sombere tijd schijnt er toch licht aan de horizon. Door de lockdown 

en vaccinaties hopen we het coronavirus te verslaan. Ik ga er van uit dat we 

elkaar in 2021 vaker in kameraadschap en saamhorigheid zullen ontmoeten. 

Houdt nog even vol. 

 

Namens het bestuur van de Afdeling Midden-Brabant wens ik ieder een mooi en 

fijn kerstfeest, een goede jaarwisseling en alle goeds voor 2021. 

 

Jan Schrijver 

Voorzitter 

 

 

 

Bent u misschien nieuwsgierig om te weten hoe het onze 

Afdeling Midden-Brabant is vergaan de afgelopen 70 jaar, dan 

kunt op de website in vogelvlucht kennisnemen van onze 

historie. 

 

Mocht u het echt allemaal willen weten, dan hebben wij voor u 

nog een overzicht beschikbaar van de bestuursleden gedurende 

de afgelopen 70 jaar. 

 

VAN DE VOORZITTER 

HISTORIE VAN AFDELING MIDDEN-BRABANT 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/631-nieuwjaarsbijeenkomst-afdeling-midden-brabant
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/670-afdeling-midden-brabant-speelt-petanque-en-geniet-van-bbq
https://www.wapenbroeders.nl/afdelingen/noord-brabant/midden-brabant/afdeling-midden-brabant-bestaat-70-jaar


 

 

Wij hadden onze Nieuwjaarsreceptie gepland op 9 januari 2021. Ook deze 

activiteit wordt helaas geannuleerd vanwege corona. 

 

De Algemene Ledenvergadering van de 

Afdeling Midden-Brabant van februari 2021 

zal op een andere wijze plaatsvinden.  

De leden van de Afdeling Midden-Brabant 

ontvangen begin februari 2021 thuis alle 

relevante stukken van de ALV.  

Door middel van een stemformulier kunnen 

de leden aangeven of zij al dan niet 

instemmen met de voorstellen van het bestuur en het verslag van de 

kascontrolecommissie. Een van de leden van de kascontrolecommissie wordt 

gevraagd om de uitkomst van de stemformulieren formeel vast te stellen. Deze 

uitkomst zal worden gecommuniceerd naar de leden. 
 
 
 
De afgelopen periode hebben wij het trieste nieuws ontvangen van het overlijden 

van 3 Wapenbroeders, te weten: 

 

- Henk Spierings op 9 september 

2020 in de leeftijd van 85 jaar; 

- Netty Overman-Verheijden op  

16 november 2020, 92 jaar oud; 

- Sjef van der Pol op 8 december 

2020 op 91-jarige leeftijd.  

 

Hun uitvaart heeft inmiddels in besloten 

kring plaatsgevonden. 

Wij wensen de families veel sterkte met hun grote verlies. Rust zacht. 

 

 

 

 

Van ons lid John van der Velden hebben wij het volgende bericht ontvangen:  

 

Nu de donkere dagen weer voor de deur staan én de coronapandemie nog steeds 

heerst zullen veel Wapenbroeders aan huis gekluisterd zijn. 

Ik heb hier een link naar een YouTube-pagina van het Nederlands Instituut voor 

Militaire Historie met daarin tientallen filmpjes over o.a. de geschiedenis 

van de krijgsmachtonderdelen. Misschien een tip voor wat afleiding. 

In deze eerste link staan ze gegroepeerd in hoofdstukjes : https://bit.ly/36fxIto  

In deze tweede link staan ze door elkaar: https://bit.ly/2TY4Lws 

John, bedankt weer voor jouw bijdrage. 

 

 

 

Normaal treft u bij de laatste Nieuwsbrief van het jaar een bijlage 

aan met de agenda voor het komende jaar 2021.  

 

Vanwege de coronamaatregelen is helaas niet duidelijk wanneer 

het weer verantwoord is om ‘coronaproof’ bij elkaar te komen.  

 

De agenda 2021 houdt u dus nog even te goed van ons. 

AGENDA 

VIDEO’S VOOR DE DONKERE DAGEN  

NIEUWJAARSRECPTIE EN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

IN MEMORIAM  

https://bit.ly/36fxIto
https://bit.ly/2TY4Lws


 

 

 
Voorzitter /    J.C.M. Schrijver (Jan), Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;  
PR-functionaris:  Email: schrijver30@outlook.com   
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Nuldelijnsondersteuner: Email: midden-brabant@wapenbroeders.nl  
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KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOKPAGINA 

-------------------- 
U kunt ons ondersteunen door uw internetaankopen te doen via 

SponsorKliks, meer informatie: klik hier. Het kost u niets extra.     
 

 

NAMENS HET BESTUUR:  

mailto:schrijver30@outlook.com
mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl
mailto:ad.van.belkom@home.nl
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant
https://www.facebook.com/wapenbroedersmiddenbrabant?fref=nf
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018
http://www.wapenbroederszuid.nl/images/files/SponsorKliks.pdf

