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Het bestuur van Afdeling Midden-Brabant is bijzonder 
verheugd dat de heer Peter de Vet zich bereid heeft 
verklaard om toe te treden tot ons bestuur. 
 
Tot de komende Algemene Ledenvergadering 2024 is 
Peter bestuurslid ad interim.  
 
Wij heten Peter van harte welkom en wensen hem veel 
succes toe met zijn nieuwe bestuursfunctie. 

 
 
 
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. Er is wel volop de 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.  
 
 
 
 
Op donderdag 13 april 2023 
organiseren wij een presentatie over 
de inzet en ondersteuning in Oost-
Oekraïne door Nederlandse militairen 
na de ramp met de MH-17.  
 
De lezing wordt gegeven door de heer 
Atty van Eldik en gehouden in het 
onlangs geopende Veteranen 
Ontmoeting Centrum aan de 
Matterhornstraat 1 in Tilburg. Aanvang 19.30 uur en de toegang en de koffie is 
gratis.  
 
Atty van Eldik werd in juli 2017 voor drie maanden uitgezonden naar Oost-
Oekraïne. In de lezing belicht hij, vanuit zijn eigen persoonlijke ervaring, de inzet 
van het Nederlandse personeel, vooral de administratieve en logistieke kant. Ook 
het verloop van de ondersteuning op basis van de politieke besluiten, die eerder 
tussen half juli 2014 en half juli 2015 werden genomen, wordt door hem belicht. 
Verder gaat hij in op de invloed van een reorganisatie op het financieel 
administratief gebied bij de Koninklijke Landmacht op de inzet van personeel 
gedurende deze missie. Atty van Eldik heeft ruim 34 jaar gediend in de 
administratieve wereld van Defensie. 

 

MIDDAGBIJEENKOMST OP 9 MAART 2023 

PRESENTATIE OVER ONDERSTEUNING DOOR NL-MILITAIREN  
NA DE RAMP MET MH-17 DOOR ATTY VAN ELDIK 

NIEUW BESTUURSLID AFDELING MIDDEN-BRABANT  

http://www.wapenbroederszuid.nl/


 
 
Indien u uw boodschappen doet, levert u ook uw flessen, kratjes 
e.d. bij uw winkel in.  
Binnenkort kunt u hiermee onze afdeling steunen!!  
Onze Afdeling Midden-Brabant doet mee aan de emballage-actie 
bij onze grootste super Albert Heijn. Door uw bonnetje in een 
speciale bus te doen, komen de opbrengsten bij ons terecht! Dat 
waarderen wij dan bijzonder. �������� 
 
Wij doen mee aan de emballage-actie : 

- in mei a.s. bij AH op De Hovel in Goirle, 
- in oktober a.s. bij AH XL aan de Jan Heinstraat in Tilburg. 

U doet toch ook mee? U kunt uw bonnen nu al sparen 
 

 
Het Bondsbestuur heeft een training 
Kadervorming ontworpen waarbij 
(adspirant-)bestuursleden kennis en 
vaardigheden worden aangereikt om 
hun taak in de toekomst met een 
bredere achtergrond te kunnen 
uitvoeren. Wellicht ook dit ook 
interessant voor u.  

 
De kadervorming vindt plaats op 2 zaterdagen 1 en 29 april a.s.  
Het programma, waaraan ook Jan Schrijver en Hans Kroes een bijdrage leveren,  
kunt u met meer informatie en de aanmelding tot 9 maart 2023 vinden   
op de website, klik hier 
 
 
 
 
Voor de 63e Internationale Militaire Lourdes 
Bedevaart van 11 tot en met 14 mei 2023 
kunt u met uw partner of introducé zich 
aanmelden. 
 
Meer informatie vindt op de website, klik hier.  
De aanmelding sluit op 15 maart 2023.  
 
 
 

 
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 vorige Nieuwsbrief 2023-02 is in de uitnodiging 
meer informatie te vinden.  

Aanmelden kan tot 28 maart a.s. rechtstreeks bij bvw.afd.roermond@gmail.com 
 
 
 
Bij de Afd. Roermond en Venlo deelt op 
24 maart 2023 Aoo Wil a.d. Boom zijn 
ervaringen van het eerste detachement van 
het Patriot-luchtverdedigingssysteem 
gestationeerd in Centraal-Slowakije.  
 
Meer informatie en aanmelden, klik hier. 

EMBALLAGE-ACTIE BIJ ALBERT HEIJN 

AANMELDING 63E INTERNATIONALE MILITAIRE LOURDES 
BEDEVAART 

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

KADERVORMING BOND VAN WAPENBROEDERS  

PATRIOT-VUUREENHEID IN SLOWAKIJE 
BIJ AFDELING ROERMOND EN VENLO 

https://wapenbroeders.nl/afdelingen/bond-van-wapenbroeders/kadervorming-bond-van-wapenbroeders
https://wapenbroeders.nl/afdelingen/bond-van-wapenbroeders/kadervorming-bond-van-wapenbroeders
https://wapenbroeders.nl/afdelingen/bond-van-wapenbroeders/aanmelding-63e-internationale-militaire-lourdes-bedevaart
https://www.wapenbroederszuid.nl/images/files/nieuwsbrieven/midden-brabant/2023/Nieuwsbrief%20Wapenbroeders%2C%20Afdeling%20Midden-Brabant%202023-02.pdf
mailto:bvw.afd.roermond@gmail.com
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo/nieuws/838-veteraan-vertelt-patriot-vuureenheid-in-slowakije-door-adj-wil-a-d-boom-bij-afd-roermond-en-venlo


 
 
Op 9 februari 2023 hield de Afd. Midden-Brabant haar jaarvergadering in het 
VOC Hart van Brabant in Tilburg. Bij deze vergadering waren 24 leden en 
donateurs aanwezig.  
 
De notulen van de vergadering treft u aan in een aparte bijlage bij deze 
Nieuwsbrief.  
 
Tijdens de vergadering werd onder meer gesproken over:  

− het gebruik van SponsorKliks bij het doen van hun internetaankopen. Het 
werkt heel simpel. Niet rechtstreeks naar de website gaan van de 
reisorganisatie of een andere internetwinkel, maar eerst deze link 
aanklikken op SponsorKliks en vervolgens even de internetwinkel 
opzoeken. Daarmee krijgt onze afdeling een bepaald percentage over uw 
aankoop. De afgelopen jaren heeft onze afdeling hiermee al een aardig 
bedrag mogen ontvangen. Meer informatie vindt u in bijlage 2. 

− de mogelijkheid om met Bondseer te worden begraven. Op de website 
www.wapenbroederszuid.nl is onder Protocol een video te bekijken, waar 
de Wapenbroeder en de familie kennis kan maken hoe een dergelijke 
uitvaart in grote lijnen verloopt. Voor de Wapenbroeder bestaat ook de 
mogelijkheid om bij leven vast te leggen wat zijn wensen zijn ten aanzien 
van zijn/haar uitvaart. Hiermee kan op een gepaste wijze afscheid worden 
genomen. De wilsbeschikking is opgenomen in bijlage 3.  

Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering werden 
Draaginsignes Langdurig 
Lidmaatschap toegekend 
aan: 
 
- Bernard Emmen (5 jaar), 
- Tinus Konings (5 jaar), 
- Ad van Riel (5 jaar) en  
- Ad Smits (15 jaar). 
 
 
Op een later tijdstip worden Draaginsignes uitgereikt aan: 
 
- Mat Hoogendoorn, 5 jaar,  
- Bart van Lier, 10 jaar en 
- Wil Couwenberg, 40 jaar. 
 
Het verslag van vergadering en alle foto’s kunt u hier bekijken.  
 
 
Op 24 februari 2023 vond de officiële opening van het Veteranen Ontmoetings-
centrum Hart van Brabant (VOC HvB) plaats. Het nieuwe VOC biedt niet alleen 
een ontmoetingsplek voor de veteranen van de regio, maar biedt tevens plaats 
aan andere geüniformeerde beroepen en geïnteresseerden burgers. Een plek van 
verbinding, waar erkenning, waardering en zorg bijeen komen. 
 
De opening werd officieel verricht 
door de Tilburgse burgemeester, 
Theo Weterings en een jonge 
veteraan, in het bijzijn van een 
aantal burgemeesters en diverse 
vertegenwoordigers uit de 
veteranenwereld. Ook veel 
veteranen uit de regio waren 
getuige van de opening.  
 
Het bestuur van het VOC HvB  
werd door ons bestuur veel 
succes toegewenst. 

OPENING VOC HART VAN BRABANT 

TERUGBLIK OP ONZE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018
http://www.wapenbroederszuid.nl/
https://1drv.ms/v/s!ArZsYJqnrPjHl6R4ggPyHdkCgvz4dw?e=fVdTzO
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/832-algemene-ledenvergadering-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. 

 
  

NAMENS HET BESTUUR:  

AGENDA MET JAARPROGRAMMA 2023 

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 

 

2023: 
dag datum tijd Activiteit 

 
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  Excursie naar REASeuro in Riel met aansluitend BBQ.  
 

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 
 

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 

SPONSORKLIKS 
 

Voor iedereen die onze Afdeling Midden-Brabant een warm hart toedraagt 
 is het mogelijk om ons GRATIS te sponsoren.  
 
Dat kunt u doen door uw internetaankopen te doen door 
hier te klikken 
 
U kunt bij tientallen webwinkels uw internet aankopen 
doen. Hier rechts ziet u een globaal overzicht van de 
mogelijkheden. 
 
Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert via deze 
link de Afdeling Midden-Brabant  
een commissie op.  
U betaalt dezelfde prijs, het kost u dus niets extra.  
 
Dit geldt ook indien u een reis gaat boeken via 
SponsorKliks of indien een maaltijd wilt laten bezorgen 
danwel een restaurant wilt reserveren via onze link. Dit 
levert geld op voor onze afdeling!  
 
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar ook 
nog heel leuk.  
 
Al vast hartelijk dank voor uw bijdrage.  
 
Het bestuur van Bond van Wapenbroeders,  
Afdeling Midden-Brabant.  
 
Naar de volledige link: 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018  
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018


 
         Bijlage 3 

BOND VAN WAPENBROEDERS 
Afdeling: Midden-Brabant 
 
Onderstaande gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van de eigen afdeling. 
Gelieve onderstaande gegevens nauwkeurig in te vullen en het formulier te mailen  
naar de voorzitter: (voorzitter.midden-brabant@wapenbroeders.nl ) 
 
PERSOONSGEGEVENS: 
 
Naam en voorletters : …………………………………………………………………………. 
 
Adres   : …………………………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer : …………………………………………………………………………. 
 
E-mail adres  : …………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum  : …………………………………………………………………………. 
GEGEVENS ACTIEVE DIENST: 
 
Opgekomen op (datum) : …………………………………………………………………………. 
 
Krijgsmachtdeel : Kon. Landmacht/Kon. Luchtmacht / Kon. Marine / Kon. Marechaussee 

  (doorhalen wat NIET van toepassing is) 
 
Wapen / dienstvak  : …………………………………………………………………………. 
 
Uitzendingen / missies: 
Naar (land)   : ……………………………..  van – tot:  ………………………… 
   : ……………………………..  van – tot:  ………………………… 
   : ……………………………..  van – tot:  ………………………… 
Laatste onderdeel : …………………………………………………………………….. 
 
Laatste rang  : …………………………………………………………………….. 
 
Dienst verlaten op (datum) : ………………………………………………………………….. 
GEGEVENS VETERAAN: 
 
Lid Bond van Wapenbroeders sinds : ……………………………………………………… 
 
Lid andere veteranen organisatie (s): 

1. ……………………………………………………………………….. 
 
2. ………………………………………………………………………… 

__________________________________________________________________________ 
GEGEVENS UITVAART: 
 
Ik wens een uitvaart met volledige bondseer:     JA   /  NEE 
 
Ik wens een uitvaart met gedeeltelijke wapenbroedereer:   JA   /  NEE 
 
* Indien u bijzonderheden of anekdotes uit uw diensttijd wilt toevoegen, dan wordt dat op  
   prijs gesteld. 

 
Bedankt voor uw medewerking. 

 


