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Op 9 februari 2023 om 19.30 uur 
houden wij onze Algemene 
Ledenvergadering in het VOC Hart van 
Brabant. Inmiddels hebben de 
Wapenbroeders/-zusters hiervoor de 
uitnodiging ontvangen. In het 
jaarverslag kunt u lezen welke 
activiteiten wij het afgelopen jaar 2022 hebben georganiseerd . 
 
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.  
 
U komt toch ook naar onze Jaarvergadering? Mocht u verhinderd zijn, stuurt u 
dan s.v.p. even een berichtje naar onze voorzitter Jan Schrijver, email: 
voorzitter.midden-brabant@wapenbroeders.nl  
 
 
 
Op 9 maart 2023 om 14.00 uur zijn wij weer aanwezig 
in het VOC Hart van Brabant. Deze keer staat er 
niets op het programma maar er is volop ruimte 
om weer met elkaar bij te kletsen onder  
het genot van een kop koffie of thee.   
  
U bent met uw partner van harte welkom.  
 
 
 
 

Naar aanleiding van de MH 17 
ramp werd dhr. Atty van Eldik 
van juli tot september 2014 als 
kassier uitgezonden naar de 
Oekraïne.  
 
Hij stond in contact met veel 
personeelsleden van Defensie. 
Wat hebben zij daar gedaan, 
waar liepen zij tegenaan en hoe 
werden zaken opgelost in 
Oekraïne?  

 
Het belooft een zeer interessante presentatie te worden met veel fotomateriaal. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP  9 FEBRUARI 2023 

MIDDAGBIJEENKOMST OP 9 MAART 2023 

PRESENTATIE OVER MISSIE IN OEKRAÏNE  
NA DE RAMP VAN MH-17 DOOR ATTY VAN ELDIK 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
mailto:voorzitter.midden-brabant@wapenbroeders.nl


 

 
Op 2 januari 2023 overleed op 93 jarige leeftijd Gerard 
Beerens, erelid van onze Afdeling Midden-Brabant. 
 
Op uitdrukkelijke wens van de familie is Gerard begin januari 
2023 in besloten kring afscheid genomen. 
 
Het volledige In Memoriam van Gerard Beerens treft u aan in 
bijlage 2 van deze Nieuwsbrief. 
 

 
 
Vorige maand moesten wij helaas aankondigen dat onze Afdeling Midden-Brabant 
toen geen nieuwe leden had kunnen begroeten. 
Dankzij de inspanningen van onze leden en donateurs  
mogen wij deze maand welkom heten als: 
 

- lid dhr. Jan Lenting en als  
- donateur mevr. Hermien van Pelt 

Beiden worden door ons bestuur van de Afdeling 
Midden-Brabant van harte welkom geheten. Wij hopen 
hen met evt. partner vaak te mogen begroeten bij onze activiteiten. 
 
Overigens is dit weer een groot compliment aan onze leden en donateurs,  
die het nieuwe lid en de donateur hebben aangebracht. 
 
Mocht u nog iemand kennen, die geïnteresseerd is in onze Afdeling Midden-
Brabant, neem betrokkene dan met zijn of haar partner mee naar onze 
activiteiten. 
 
 

 
Op zaterdag 22 april 2023 organiseert de Afdeling 
Roermond en Venlo van de Bond van Wapenbroeders een 
bezoek aan Kamp Vogelsang (D) en het oefendorp 
Wollseifen (D).  
 
Leden van onze afdeling zijn harte uitgenodigd om bij deze 
interessante excursie aan te sluiten. 
In bijlage 3 van de Nieuwsbrief is in de uitnodiging meer 
informatie te vinden.  
Aanmelden kan tot 28 maart a.s. rechtstreeks bij 
bvw.afd.roermond@gmail.com 

 
 
Op 7 januari 2023 hield de Afdeling 
Midden-Brabant haar Nieuwjaarsreceptie. 
De huiskamer van het VOC Hart van 
Brabant in Tilburg was redelijk gevuld. In 
een gezellige sfeer konden de leden, 
donateurs en belangstellenden elkaar 
ontmoeten.   
 
De bijeenkomst werd op een fraaie en 
warme muzikale wijze afgewisseld met de 
zang van Marij van Belkom. Door de 
voorzitter Jan Schrijver werd het glas geheven op een mooi, gezond en gelukkig 
2023. 
 
Het volledige verslag en de foto’s kunt u lezen en bekijken op onze website,  
klik hier 

IN MEMORIAM: GERARD BEERENS 

NIEUW LID EN DONATEUR 

EXCURSIE NAAR KAMP VOGELSANG EN WOLLSEIFEN (D) 
DOOR AFDELING ROERMOND EN VENLO 

TERUGBLIK OP ONZE NIEUWJAARSRECEPTIE 7 JANUARI 2023 

mailto:bvw.afd.roermond@gmail.com
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/826-nieuwjaarsreceptie-bij-afdeling-midden-brabant


 
 
 
De agenda met het 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. 

 
 
 

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 

 
 

2023: 
 
dag datum tijd Activiteit 

 
do 
 

09 feb 19.30 uur Algemene Ledenvergadering 

do 
 

09 mrt 14.00 uur Middagbijeenkomst 

do 13 apr 19.30 uur Presentatie over de inzet in de Oekraïne na de ramp MH17 
van Atty van Eldik 

za 22 apr 09-00 uur Excursie door Afd. Roermond en Venlo naar Kamp 
Vogelsang (D) en het oefendorp Wollseifen (D 

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 14 mei 12.30 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 
 

AGENDA MET JAARPROGRAMMA 2023 

NAMENS HET BESTUUR:  

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


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 

 
  



 
Bijlage 2 

 
In Memoriam Gerard Beerens 
erelid van de Afdeling Midden-Brabant  

 

 
 

Gerard Beerens 
 
 

Op 2 januari 2023 overleed op 93 jarige leeftijd Gerard Beerens, erelid van de Afdeling 
Midden-Brabant. Gerard werd begin 1998 lid en nam vrijwel direct de 
secretariaatswerkzaamheden over. Door zijn toedoen werd de jaarlijkse herdenking op 
het Ereveld in Tilburg nieuw leven in te blazen. Gerard heeft vanaf 2002 de Afdeling 
Midden-Brabant vertegenwoordigd in het toenmalige Gewest Brabant/Zeeland. Door 
toedoen van Gerard bleef de afdeling, na een bestuurscrisis in 2002, bestaan. Tot 2013 
vervulde hij de werkzaamheden als secretaris op voortreffelijke wijze.  
 
Gerard bezocht regelmatig Wapenbroeders van onze afdeling, die door omstandigheden 
niet meer op de maandelijkse bijeenkomsten aanwezig konden zijn. Verder heeft 
Gerard mede het initiatief genomen om bij de gemeente Tilburg te ijveren voor een 
Veteranendag in Tilburg en vanaf 2008 heeft hij enkele jaren een bijdrage geleverd in 
de organisatie van deze Tilburgse Veteranendag. Voor zijn inzet voor de Bond van 
Wapenbroeders ontving Gerard de Bondsmedaille.  
 
Gerard Beerens was een Wapenbroeder, die altijd voor iedereen klaarstond. Altijd 
konden wij op hem rekenen. Dat hij mag rusten in vrede.  

  



 
Bijlage 3 

 
 

Trip down to memory lane Kamp 
Vogelsang en oefendorp Wollseifen 
 
Op zaterdag 22 april 2023 organiseert de Afdeling Roermond en Venlo 
van de Bond van Wapenbroeders een bezoek aan Kamp Vogelsang en 
het oefendorp Wollseifen. Wij hebben ons best gedaan om een leuk 
programma voor een zo laag mogelijke prijs te kunnen aanbieden. 
 
Naast de leden van alle afdelingen van de Wapenbroeders zijn alle 
belangstellenden meer dan welkom om mee te gaan.   
 

Programma: 
 

09:00 – 09:30u   Ontvangst met koffie/thee en vlaai bij De Kamp Kerkweg 5 Boukoul   
09:30u  Vertrek per bus richting Vogelsang 
11:30u  Aankomst Vogelsang 
11:30u -13:00u  Wisselprogramma. Groep A Rondleiding. Groep B Museum 
13:00u – 14:00   Lunch op eigen kosten 
14:00u – 15:30   Wisselprogramma: Groep A Museum Groep B Rondleiding. 
15:30u – 16:15u  Uitloop en vrij in beweging 
16:15u- 17:00u  Vertrek richting Roermond via Wollseifen  
19:00u  Aankomst in Boukoul (Swalmen) 
Kosten:     € 35,- p.p. voor leden(partners en kinderen) van de 

 Bond van Wapenbroeders,  
€ 40,- p.p. voor overige deelnemers 

Aanmelding:  U kunt zich tot en met 28 maart 2023 aanmelden door een email te sturen naar 
bvw.afd.roermond@gmail.com onder gelijktijdige overmaking van het bedrag op 
u van toepassing op rekening NL56 INGB 0702 5827 19 o.v.v. uw naam en 
afdeling en het aantal deelnemers en woonplaats,  of ingeval u geen lid van de 
Wapenbroeders bent,  dan uw naam en woonplaats vermelden  en het aantal 
deelnemers.  
Wij hebben ruimte voor 60 deelnemers. Vol is Vol. Bij overweldigende 
belangstelling zullen wij een grotere of een tweede bus laten rijden.  

Annulering:  U kunt tot uiterlijk 28 maart 2023 annuleren. U ontvangt dan uw kosten min € 5,- 
retour  

Verzekering: Tijdens de heen- en terugreis bent u middels een inzittende verzekering 
verzekerd. Wij raden u aan een reisverzekering af te sluiten. Uw deelname is voor 
eigen risico. De afdeling Roermond en Venlo Bond van Wapenbroeders kan niet 
aansprakelijk worden gesteld bij calamiteiten of diefstal. 

Met Wapenbroederlijke groet, 
 
M.J. (Martin) Hasebos 
Luitenant-Kolonel GNKD 
Voorzitter ai Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo 

         GSM: 0643539267 
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