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Beste wapenbroeders en donateurs, 

 

Helaas houdt het Covid-19 virus en de daaraan verbonden varianten ons nog 

steeds in een greep. In het afgelopen jaar konden maar enkele activiteiten 

doorgaan, maar we moesten ook diverse leuke activiteiten annuleren. Jammer 

genoeg zal dit in de komende maand(en) niet anders zijn. De beperkende 

maatregelen zijn voor u persoonlijk ook van grote invloed geweest op het 

dagelijks leven. Onze mogelijkheden waren beperkt en de contacten met 

anderen, in het bijzonder dierbaren, waren dit jaar vaak minimaal. Toch hebben 

we ons er doorheen geslagen. Wij staan aan de vooravond van de kerstdagen en 

de jaarwisseling. Beide belangrijke familiedagen zullen wij weer moeten 

doorbrengen in een klein gezelschap. Kerstmis is een feest van licht. Laten wij 

deze lichtpuntjes voor ogen houden en blijven uitkijken naar een nieuw jaar, 

waarin weer meer mogelijk kan zijn. Laten wij de komende tijd aan elkaar 

denken, zoals het bestuur met een kerstroos aan u heeft gedacht. Stuur elkaar 

een bemoedigend berichtje of 

kaartje.  Samen gaan wij het 

nieuwe jaar in, een jaar 

waarin we hopen elkaar 

vaker te kunnen ontmoeten. 

Ik wens u fijne en mooie 

kerstdagen toe, een goede 

jaarwisseling en alle goeds 

(vooral gezondheid) in 2022. 

 

Jan Schrijver, uw voorzitter 

 

 

  

Wij hadden graag gezien dat u en uw evt. partner met bekenden naar onze 

Nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2022 hadden kunnen komen om samen te 

toosten op het nieuwe jaar. Zoals onze Minister-

President onlangs aankondigde zijn de corona-

maatregelen voorshands verlengd tot medio 

januari 2022.  

Helaas moeten wij hierdoor onze Nieuwjaars-

receptie annuleren. Daarom heffen wij 

denkbeeldig het glas op u en allen, die u 

dierbaar zijn.  

 

 

 

 

De Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Midden-Brabant is gepland op 

donderdag 10 februari 2022. Wij hopen dat deze avond weer fysiek kan 

plaatsvinden in het VOC Hart van Brabant. Aanvang 19.30 uur. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  AFD. MIDDEN-BRABANT  

VAN DE VOORZITTER  

GEANNULEERD: NIEUWJAARSRECEPTIE  

http://www.wapenbroederszuid.nl/


Mocht de coronasituatie daartoe 

aanleiding geven, dan zal de 

vergadering helaas weer schriftelijk 

plaatsvinden. Vorig jaar hebben wij daar 

ervaring mee opgedaan 

 

 
 

 

In de maand mei hebben altijd ons jaarlijks 

uitstapje met afsluitend een diner. De plannen 

worden momenteel uitgewerkt om in mei a.s. 

weer naar het Oorlogsmuseum in Overloon te 

gaan met afsluitend een diner op Lgen 

Bestkazerne in Vredepeel. Op 19 november jl. hebben wij deze excursie helaas 

moeten annuleren. 

 

De Dag der Banieren zal op 13 mei 2022 plaatsvinden op de Lgen Bestkazerne 

in Vredepeel. 

 

Over deze en andere activiteiten wordt u nog geïnformeerd. Hopelijk wordt het 

weer een druk verenigingsjaar met diverse activiteiten voor ieder wat wils. 

 

 

 

 

In Nieuwsbrief 2021-06 heeft u al wat kunnen lezen over het onderwerp uitvaart 

met Bondseer. Zoals gememoreerd bestaat binnen de Bond van Wapenbroeders 

de mogelijkheid om met Bondseer te worden begraven of gecremeerd. 

 

Om Wapenbroeders en de betrokken familieleden hierover meer inzicht te geven, 

is er een video geproduceerd, die een uitvaart met Bondseer in de praktijk toont. 

Het Exercitieteam RCT WZ-NL, dat hiervoor speciaal is opgeleid en getraind, 

begeleidt haar kameraden naar hun laatste rustplaats en geeft daarmee een 

waardig afscheid aan de Wapenbroeders. 

 

De video kan worden bekeken via de website 

www.wapenbroederszuid.nl en ga vervolgens naar 

Protocol.  

 

Het is verstandig om uw uitvaartwensen tijdig te 

bespreken met uw familie en om deze vast te leggen. 

Hiervoor treft u in bijlage 2 een laatste 

wilsbeschikking aan. 

−  

 

De agenda 2022 van onze Afd. Midden-Brabant treft u hieronder aan.  

 

 
Voorzitter /    J.C.M. Schrijver (Jan), Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;  
PR-functionaris: Email: schrijver30@outlook.com     
Secretaris /   H.J. Kroes (Hans), Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle; T: 06-10379876; 
Nuldelijnsondersteuner: Email: midden-brabant@wapenbroeders.nl    
Penningmeester: A.C.A.A. van Belkom (Ad), Aagje Dekenpad 12, 5051GP  Goirle; T: 06-25190526;
  E-mail: ad.van.belkom@home.nl        

 

 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.     
 

 

AGENDA 

NAMENS HET BESTUUR:  

EXCURSIE / DAG DER BANIEREN 

UITVAART MET BONDSEER / LAATSTE WILSBESCHIKKING 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=rN9V-jZHhJs
https://www.youtube.com/watch?v=rN9V-jZHhJs
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


 

           Bijlage 1 
 

AGENDA 

WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT 
 

 

De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdag van de maand. 

 

Locatie: VOC Hart van Brabant 

  Matterhornstraat 1  5022 PA Tilburg 
 

2022: 
 
dag datum tijd Activiteit 

 

za 

 

08 jan 14.00 uur Geannuleerd: Nieuwjaarsreceptie 

do 

 

10 feb 19.30 uur Algemene Ledenvergadering, onder voorbehoud 

do 

 

10 mrt 14.00 uur Middagbijeenkomst 

do 14 apr 19.30 uur Presentatie, onderwerp n.t.b. 

 

wo 04 mei 14.00 uur Herdenking Ereveld begraafplaats Gilzerbaan Tilburg 

 

vr 13 mei 10.00 uur Dag der Banieren op de Lgen Bestkazerne in Vredepeel 

 

zo 15 mei 14.00 uur Herdenking van de bevrijding in Gierle (B) 

 

 

 

..  mei 10.00 uur Excursie naar Oorlogsmuseum in Overloon met afsluitend 

diner of Lgen Bestkazerne en Vredepeel 

za 18 jun 10.00 uur Limburgse Veteranendag 

 

za 25 jun 10.00 uur Nederlandse Veteranendag in Den Haag 

 

ma 15 aug 12.00 uur Herdenking fusillade gijzelaars op Gorp en Roovert 

 

ma 15 aug n.t.b. Tilburg Nederlands-Indië herdenking 15 augustus 1945 

 

za 03 sep 14:00 uur Nationale herdenking Indië-monument Roermond 

 

do 08 sep 19.30 uur Presentatie ‘De slag om de Schelde’ door Fred Beerlage. 

 

do 

 

13 okt 14.00 uur Middagbijeenkomst 

zo 23 okt  14.00 uur Herdenking bevrijding van Goirle 

 

do 10 nov 19.30 uur Presentatie, onderwerp n.t.b. 

 

do 

 

08 dec 14.00 uur Middagbijeenkomst Kerst 

 



Bijlage 2 
 

 

Laatste Wilsbeschikking 
Afdeling Midden-Brabant  

 
De “Laatste Wilsbeschikking” is bedoeld om elk lid van de afdeling / identiteitsgroep  van de Bond 

van Wapenbroeders in de gelegenheid te stellen zijn / haar wilsbeschikking bij overlijden aan het 

bestuur van de afdeling kenbaar te maken en een duplicaat aan de naaste familie ter beschikking te 

stellen. 

 

Om te zorgen dat uw bestuur correct kan reageren bij het, kunt u dit formulier invullen, 

ondertekenen en terugsturen naar de e-mail van de secretaris van uw afdeling  

midden-brabant@wapenbroeders.nl . 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………… 

 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………… 

 

1. Ik stel het wel/ niet (*) op prijs dat bij mijn uitvaart een deputatie van de  

Afdeling Midden-Brabant eventueel aangevuld met vertegenwoordigers van andere 

afdelingen/ identiteitsgroepen, aanwezig is. 

2. Een uitvaart met Bondseer (**) stel ik wel/ niet (*) op prijs. 

3. Een uitvaart met beperkte Bondseer (**) stel ik wel/ niet (*) op prijs. 

4. Eventuele verdere wensen:  

 

……………………….. 

      (Handtekening) 

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is. 

(**) Bij uitvaarten met Bondseer zijn er 2 mogelijkheden: Uitvaart met Bondseer of uitvaart met 

beperkte Bondseer. 

Uitvaart met Bondseer 

Op de kist wordt de Nationale vlag gelegd. Op de Nationale vlag mogen slechts Defensieattributen 

gelegd worden, te weten: Van hoofdeinde uit naar beneden het hoofddeksel van de overledene, zijn/ 

haar eventuele onderscheidingstekens (op een donkerblauw of paars kussen) en een sabel, indien 

de overledene een officier of onderofficier met de rang van adjudant onderofficier was. 

 

Uitvaart met beperkte Bondseer 

Op de kist wordt geen Nationale vlag gelegd. Op de kist mag alles worden gelegd (de eerder 

genoemde defensieattributen, maar ook bloemen, kransen, foto’s, etc.) 

 

De uitvoering is voor beide ceremonies gelijk en geheel gekoppeld aan gebruikelijke burger 

uitvaartdiensten, met dien verstande dat een aantal Defensie-elementen in de uitvoering zijn 

opgenomen.  

mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl

