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Beste Wapenbroeders, Wapenzusters en donateurs 
 
De kerstdagen en de jaarwisseling 
staan weer voor de deur. Ieder jaar zijn 
dit momenten om even terug en vooruit 
te kijken. In het afgelopen jaar hebben 
wij, gelukkig maar, weer diverse 
evenementen en bijeenkomsten kunnen 
houden. Momenten waarbij wij in 
kameraadschap en verbondenheid bij 
elkaar waren. Gezellige momenten en 
mooie momenten, waarbij we samen 
mooie herinneringen hebben gemaakt. 
 
Helaas hebben we dit jaar ook enkele droevige momenten gehad, toen wij 
afscheid moesten nemen van enkele Wapenbroeders. Daartegenover staat dat wij 
dit jaar 8 nieuwe leden mochten verwelkomen. Voornamelijk nieuwe leden, die 
door onze eigen Wapenbroeders zijn benaderd.  
 
Al met al kijkt het bestuur terug op een actief en mooi Wapenbroederjaar.  
Laten wij dit met elkaar voortzetten in het nieuwe jaar, te beginnen met onze 
Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari 2023.  
 
Namens ons bestuur wens ik u allemaal en uw dierbaren een heel fijn en gezellig 
kerstfeest, een mooie jaarwisseling en alle goeds en gezondheid voor 2023. 
 
Voorzitter Jan Schrijver 

 
Het begint langzamerhand een traditie te worden.  
Op Kerstavond 24 december a.s. wordt bij graven van 
geallieerde oorlogsslachtoffers in Tilburg om 17.00 uur  
en in Goirle om 18.30 uur een lichtje gezet om de 
gesneuvelde militairen te eren. Het geheel geeft een heel 
bijzonder beeld en sfeer. U bent met iedereen en liefst met 
zo veel mogelijk kinderen van harte welkom om de lichtjes 
te helpen plaatsen en te bekijken. 
 
Na het welkomstwoord door Jan Schrijver zullen de lichtjes 
worden geplaatst bij de graven. Daarna zal er een gedicht 
worden voorgelezen, dat is geschreven door een Poolse 
veteraan. Dit gedicht gaat over een soldaat op wacht in de 
kerstnacht. De bijeenkomst wordt in Tilburg afgesloten 
met de zang van een kerstlied. In Goirle zal mevr. Marij 
van Belkom op haar bijzondere wijze een mooi kerstlied 
ten gehore brengen.                     Komt allen tezamen!  

 

KERSTBOODSCHAP DOOR VOORZITTER JAN SCHRIJVER 

LICHTJESAVOND OP KERSTAVOND 24 DECEMBER 

http://www.wapenbroederszuid.nl/


 
 

 

     UITNODIGING  
NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
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.  
 
Neemt uw kennissen of vrienden mee om hen kennis te laten met onze  
Afdeling Midden-Brabant en om samen met de overige deelnemers een gezellige 
middag te hebben. 
 
Tenue: Voor de Wapenbroeders, indien in bezit, Bondstenue met batons. 
 
 
 
Het klink nog ver weg maar het is 
eerder dan u denkt.  
Op 9 februari 2023 houden wij weer 
onze Algemene Ledenvergadering.  
 
Bij deze bijeenkomst wordt een aantal 
Wapenbroeders in het zonnetje gezet. 
Zij ontvangen dan de fraaie en vernieuwde Draaginsigne Langdurig Lidmaatschap 
van de Bond van Wapenbroeders met een oorkonde.  
 
In januari 2023 ontvangt u meer informatie en de stukken voor de vergadering. 
 
 
 
 
 
Door inspanningen van het bestuur 
was het dit jaar mogelijk om voor 
het eerst een heus kerstdiner te 
organiseren voor onze leden en 
donateurs. 
 
Op 15 december jl. verzamelden 
stipt op tijd de deelnemers zich op 

de 
verzamelplaats 
in Tilburg. Vervolgens vertrokken wij naar de Vliegbasis 
Gilze-Rijen en arriveerden wij om 15.30 uur in de 
Traditiekamer. Na een kort welkomstwoord door de 
voorzitter Jan Schrijver en een beker koffie om de eerdere 
kou van buiten wat te verdrijven, was er ruimschoots de 
tijd om de traditiekamer te verkennen. Tinus Konings en 
Eric van Berkel vertelden als rondleiders maar al te graag 
over hetgeen tentoon was gesteld. De indrukwekkende 
collectie werd door de bezoekers zeer gewaardeerd. 
 
Rond 17.30 uur vertrok de groep naar het 
Bedrijfsrestaurant. In een mess werd tijdens het aperitief 
onder het genot van een drankje gezellig bijgepraat.  

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP  9 FEBRUARI 2023 

NIEUWJAARSRECEPTIE OP 7 JANUARI 2023 

TERUGBLIK OP HET BEZOEK AAN DE TRADITIEKAMER EN 
AANSLUITEND KERSTDINER OP 15 DECEMBER 



Het diner werd vanaf 
ongeveer 18.45 uur 
genuttigd in het 
bedrijfsrestaurant van de 
Vliegbasis Gilze-Rijen. De 
medewerkers hadden 
kosten nog moeite 
gespaard om de zaal 
gezellig in te richten en 
de tafels mooi te 
schikken. 
 
Er was zelfs een fraaie 
menukaart gemaakt met 
het logo van onze 
Afdeling Midden-Brabant 
erop (zie vorige pagina). 

Na aanvankelijk over enige verwarring over het 
vlees- of vismenu, werd met de tafelgenoten het 
gezellig samenzijn voortgezet. Verschillende 
lekkernijen volgden in gangen elkaar op.  
In de pauzes tussen de gangen konden wij enorm 
genieten van de geweldige vocale bijdrage van Marij 
van Belkom. Normaal zingt Marij tijdens 
herdenkingen altijd het lied ‘We’ll meet again’, 
waarvan je kippenvel krijgt. Deze avond zagen wij 
een geheel andere Marij in de kerstsfeer met een 
uitgebreid repertoire. Voorzitter Jan Schrijver zette 
haar hiervoor letterlijk en figuurlijk in de bloemen. 
 
Het was al na 22.00 uur toen het diner onder 
dankzegging aan het Paresto-personeel werd 
afgesloten. 
 
De foto’s kunt al bekijken van Ad van Belkom,  
Tinus Konings en Hans Kroes. 

 

 
De laatste nieuwsbrieven konden wij iedere keer een of 
twee nieuwe leden verwelkomen.  
 
Helaas heeft zich de afgelopen maand geen nieuw lid 
aangemeld. Mocht u nog iemand kennen, die 
geïnteresseerd is in de Bond van Wapenbroeders, neem 
deze dan met zijn of haar partner mee naar onze activiteiten. 
 
 
 
De agenda met het voorlopige jaarprogramma treft u aan in bijlage 1. 
 
 
 
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:  

(GEEN) NIEUWE LEDEN 

https://onedrive.live.com/?id=C7F8ACA79A606CB6%21508408&cid=C7F8ACA79A606CB6&sb=name&sd=1
https://onedrive.live.com/?id=C7F8ACA79A606CB6%21508379&cid=C7F8ACA79A606CB6
https://onedrive.live.com/?id=C7F8ACA79A606CB6%21508386&cid=C7F8ACA79A606CB6
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: 
 
za 
 

24 dec  
17.00 uur 
18.30 uur 

Lichtjesavond: 
Ereveld begraafplaats Gilzerbaan; 
Kerkhof St Jan In Goirle 

 
 

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 
 

do  04 mei 19.00 uur Bijeenkomst in Heikesekerk en 
20.00 uur dodenherdenking Vrijheidspark 

do 04 mei 20.00 uur Dodenherdenking bij Gedenktafels Jan van Besouw 
 

ntb     mei  Uitstapje met diner met de Afdeling Midden-Brabant  
 

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

vr 26 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, onderwerp volgt 
 

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 volgt 
 

do 
 

14 dec 14.00 uur Middagbijeenkomst Kerst 

zo 
 

24 dec  
17.00 uur 
18.30 uur 

Lichtjesavond: 
Ereveld begraafplaats Gilzerbaan; 
Kerkhof St Jan In Goirle 

 


