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Volgens onze agenda hadden wij op 
8 december a.s. ’s middag een afspraak 
met elkaar in het Veteranen 
Ontmoetingscentrum Hart van Brabant. 
 
Deze bijeenkomst gaat niet door in 
verband met ons kerstdiner, dat op 
15 december a.s. plaatsvindt. 

  
 
 
 
Voor het kerstdiner op de Vliegbasis Gilze-Rijen (Defensie 
Helicopter Commando) op 15 december a.s. hebben zich 
in totaal 31 leden en partners aangemeld.  
 
De deelnemers zijn onlangs apart geïnformeerd over de 
bijzonderheden. Van belang is: 
− 15.00 uur verzamelen begraafplaats Gilzerbaan 
    in Tilburg en om 15.10 uur vertrek. 
− 15.30 uur ontvangst in de Traditiekamer  
    Vliegbasis Gilze-Rijen met een rondgang. 
    In de hal van de Traditiekamer staat een koffie- 
    automaat, waar gratis koffie e.d. kan worden verkregen. 
− 17.30 uur apéritief in Bedrijfsrestaurant First Left (Omess). 
− 18.30 uur tot ca. 21.30 uur kerstdiner in de grote zaal van het  
    Bedrijfsrestaurant. 
 
 
 
Vanwege corona hebben wij een paar jaar geen Nieuwjaarsreceptie kunnen 
organiseren. Maar nu is het eindelijk zover! 
 

Voor de eerste maal organiseren wij een 
Nieuwjaarsreceptie in het VOC Hart van Brabant 
op zaterdag 7 januari 2023 om 14.00 uur. 
 
Wij stellen het bijzonder op prijs indien u met 
uw partner langskomt om elkaar een gelukkig 
en gezond Nieuwjaar toe te wensen en met onze 
voorzitter Jan Schrijver het glas te heffen.  
 
 
 

 

KERSTDINER / TRADITIEKAMER VLIEGBASIS GILZE-RIJEN  
OP 15 DECEMBER 

GEANNULEERD:  BIJEENKOMST OP 8 DECEMBER 2022 

TERUGBLIK PRESENTATIE ONDERSTEUNING AAN VETERANEN  

NIEUWJAARSRECEPTIE OP 7 JANUARI 2023 

http://www.wapenbroederszuid.nl/


 
In het VOC Hart van Brabant hield Hans Kroes op 
10 november jl. een presentatie over  
‘Ondersteuning aan veteranen’. 
 
Hij stond onder meer stil bij de bijzondere 
omstandigheden waarmee de veteraan tijdens de 
uitzending geconfronteerd kan worden en welke  
gevolgen dat kan hebben voor de veteraan en/of 
zijn of haar omgeving,  
 
Het was een interessante lezing waarbij de deelnemer ook nog tips meekreeg om 
alert te kunnen zijn op bepaalde situaties in zijn of haar omgeving. 

 

 
Onlangs zijn weer een twee leden toegetreden tot onze 
Afdeling Midden-Brabant, te weten: 
 

- Sjef van Groenendael en 
- Hub Hendriks. 

Namens het bestuur van Afdeling Midden-Brabant worden Sjef en Hub van harte 
welkom geheten. Wij hopen hen regelmatig te mogen ontmoeten bij onze 
activiteiten. 
 
In 2022 is onze afdeling maar liefst met 8 leden gegroeid!  

Iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen, wordt door het 
bestuur van harte bedankt.  
 
Zo zie je maar weer dat onze leden en donateurs de beste 
ambassadeurs zijn voor onze afdeling! Mocht u 
geïnteresseerden voor onze Bond van Wapenbroeders kennen, 
neem hem of haar dan met partner mee naar onze activiteiten! 
 

 
 
De agenda met het voorlopige jaarprogramma treft u aan in bijlage 1. 
 
In de vorige editie was een aantal data niet goed weergegeven. Dank voor de 
melding. Deze omissie is nu gecorrigeerd. 
 
 
 
Voorzitter /    J.C.M. Schrijver (Jan), Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;  
PR-functionaris:  Email: voorzitter.midden-brabant@wapenbroeders.nl    
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: penningmeester.midden-brabant@wapenbroeders.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 MET JAARPROGRAMMA 2023 

NAMENS HET BESTUUR:  

NIEUWE LEDEN 

mailto:schrijver30@outlook.com
mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl
mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl
mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant
https://www.facebook.com/wapenbroedersmiddenbrabant?fref=nf
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018
https://www.wapenbroederszuid.nl/images/files/2022%20SponsorKliks.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: 
 
do 
 

15 dec 15.00 uur Kerstdiner 
15.00 uur verzamelen begraafplaats Gilzerbaan 

 
 

2023: 
 
dag datum tijd Activiteit 

 
za 07 jan 14.00 uur  Nieuwjaarsreceptie 

 
do 
 

09 feb 19.30 uur Algemene Ledenvergadering 

do 
 

09 mrt 14.00 uur Middagbijeenkomst 

do 13 apr 19.30 uur Presentatie over de uitzending van dhr Atty van Eldik naar 
Oekraïne in het kader van de MH-17 
 

do 04 mei 14.00 uur Herdenking Ereveld begraafplaats Gilzerbaan Tilburg 
 

ntb     mei  Uitstapje met diner met de Afdeling Midden-Brabant  
 

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

vr 23 mei 10.00 uur Dag der Banieren op de Lgen Bestkazerne in Vredepeel 
 

za 17 jun 10.00 uur Limburgse Veteranendag 
 

za 24 jun 10.00 uur Nederlandse Veteranendag in Den Haag 
 

ntb juli / aug 15.00 uur Petanque en BBQ 
 

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

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

za 02 sep 14:00 uur Nationale herdenking Indië-monument Roermond 
 

do 14 sep 19.30 uur Presentatie. 
 

do 
 

12 okt 14.00 uur Middagbijeenkomst 



zo 22 okt  14.00 uur Herdenking bevrijding van Goirle 
 

do 9 nov 19.30 uur Presentatie, onderwerp n.t.b. 
 

do 
 

14 dec 14.00 uur Middagbijeenkomst Kerst 

 


