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Beste Wapenbroeders en donateurs, 

 

Dit jaar is al weer een maand oud en we zijn nog 

steeds gebonden aan strenge coronamaatregelen. 

U zult zeker bij het begin van het nieuwe jaar de 

wens hebben uitgesproken dat alles weer snel zal 

terugkeren naar het oude, gewone leven. Die 

wens om onze dierbaren weer te kunnen  

ontmoeten of een knuffel te kunnen geven zal nog 

wel even op zich laten wachten. Dat geldt ook 

voor onze wens om onze Wapenbroeders en 

donateurs weer te ontmoeten.  

 

Daarnaast wenst het bestuur van onze afdeling dat wij weer op de oude manier 

onze herdenkingen en voorlichtingen op de basisscholen kunnen houden. Hoe 

lang we daarmee moeten wachten, is nog onbekend.  

 

Laten we hopen dat iedereen zo snel mogelijk is gevaccineerd en dat daarna de 

maatregelen zo ver versoepelen dat ons oude leventje weer kan worden 

opgepakt en wij elkaar weer kunnen ontmoeten. Houd vol en steun elkaar.  

 

Voorzitter Jan Schrijver 

 

 

 

Zoals eerder aangegeven zal de 

Algemene Ledenvergadering van de 

Afdeling Midden-Brabant van februari 

2021 op een andere wijze plaatsvinden.  

 

De leden van de Afdeling Midden-

Brabant ontvangen begin februari 2021 

alle relevante stukken van de ALV zoveel 

mogelijk via  

e-mail.  

 

Door middel van een stemformulier kunnen de leden aangeven of 

zij al dan niet instemmen met de voorstellen van het bestuur en 

het verslag van de kascontrolecommissie. 

 

Een van de leden van de Afdeling Midden-Brabant wordt gevraagd  

om de uitkomst van de stemformulieren formeel vast te stellen. 

Deze uitkomst zal worden gecommuniceerd naar de leden. 
 

VAN DE VOORZITTER 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

http://www.wapenbroederszuid.nl/


 
 
 Op 1 januari 2021 is de nieuwe organisatie, het 

Nederlands Veteraneninstituut, officieel 

gestart. Zes organisaties, die zich al jaren 

inzetten voor veteranen, dienstslachtoffers en 

hun relaties, zijn samengegaan tot één 

organisatie. De nieuwe organisatie zet zich 

breed in voor erkenning, waardering en zorg 

voor veteranen en hun thuisfront. Verbinden, vertrouwen en vernieuwen zijn de 

kernwaarden van het Nederlands Veteraneninstituut.  

 

Wilt u meer weten? Neem dan eens een kijkje op de uitgebreide website. Hier 

vindt u ook informatie aan over de zorg voor veteranen zoals het Veteranenloket. 

In bijlage treft u enkele bijzonderheden uit de laatste Nieuwsbrief aan.  

 

 

 

Van de Voorzitter Georganiseerd Overleg Regimenten en Korpsen Koninklijke 

Landmacht (GORKKL) hebben wij onderstaande petitie ontvangen 

 

De staat van de Krijgsmacht is al vele jaren slecht en zal op basis van het huidige 

beleid en de huidige aandacht vanuit de samenleving ook niet snel verbeteren. 

Vele, met name aan defensie gerelateerde verenigingen en personen hebben hier 

al vaak op gewezen.  

 

Een groep verontruste burgers is diezelfde mening toegedaan. Zij acht het nu tijd 

om breed in de samenleving daar aandacht op te vestigen en de 

verantwoordelijke politici op te roepen om nu echt stappen te nemen deze 

dramatische situatie in de komende regeerperiode te verbeteren. 

 

Wij kunnen deze oproep 

www.psst.nl alleen maar 

ondersteunen. Ik roep u 

in mijn functie van 

voorzitter van het 

GORKKL dan ook op om 

massaal deze petitie te 

ondertekenen en deze oproep te delen binnen uw familie-, vrienden- en 

kennissenkring. Daarmee voegt u zich bij de grote groep verontruste burgers en 

laten wij gezamenlijk zien dat het ernst is.  

 

Voorzitter GORKKL 

Bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen. 

 

 

 

Vanwege de coronamaatregelen is helaas niet duidelijk wanneer het weer 

verantwoord is om ‘coronaproof’ bij elkaar te komen. De agenda 2021 houdt u 

dus nog even te goed van ons. 

 

 
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:  

NEDERLANDS VETERANENINSTITUUT VAN START  

PETITIE 

https://www.nlveteraneninstituut.nl/
http://www.psst.nl/
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


 

 

Nederlands Veteraneninstituut van start  
 

 

Startevent Nederlands Veteraneninstituut  

 

Woensdag 6 januari 2021 vond het officiële startevent plaats van het Nederlands 

Veteraneninstituut en vierden we het begin van de nieuwe organisatie. Kijk mee naar 

de highlights!  

 

 

Coronahulp 
Ben je veteraan en kun je in deze tijd 

hulp gebruiken? Of wil je (mede) 

veteranen graag de helpende hand 

bieden? Bekijk dan de speciale 

coronahulppagina op onze website. 

Het Veteranenloket is er ook voor jou 

tijdens het coronavirus. Klik hier voor 

meer informatie. 

 

 
 

 

Directeur Paul Hoefsloot op Facebook 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fveteraneninstituut.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D40e60d809aab3f9a2e5fbdf50%26id%3D6f76a61575%26e%3Da25a2387ff&data=04%7C01%7C%7Cf426b3162fdd4a9288e408d8c1f79042%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637472616306155153%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6LfY9XzO8bINDC3nc9RaXArlHlccs%2FbXbKqyKihZvYg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fveteraneninstituut.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D40e60d809aab3f9a2e5fbdf50%26id%3D7089e0c0a3%26e%3Da25a2387ff&data=04%7C01%7C%7Cf426b3162fdd4a9288e408d8c1f79042%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637472616306155153%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ftftykWts7SRIs7l3jyLYTeslRxZ7NKW5cHcFnZwItY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fveteraneninstituut.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D40e60d809aab3f9a2e5fbdf50%26id%3D25886276b6%26e%3Da25a2387ff&data=04%7C01%7C%7Cf426b3162fdd4a9288e408d8c1f79042%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637472616306135167%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2B0Qb0UMDGazx79iswmf8%2BctUG3skUQ16cS9W3aoFF1U%3D&reserved=0


 

 

  

Directeur van het Nederlands Veteraneninsituut, brigadegeneraal Paul Hoefsloot, 

is sinds kort te vinden op Facebook. Via zijn persoonlijke account doet hij 

verslag van diverse activiteiten en geeft hij een inkijkje in zijn werkdagen. Ook 

op de hoogte blijven? Volg hem hier.  

 

 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fveteraneninstituut.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D40e60d809aab3f9a2e5fbdf50%26id%3Dff05ca8963%26e%3Da25a2387ff&data=04%7C01%7C%7Cf426b3162fdd4a9288e408d8c1f79042%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637472616306165148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0j4FbJaq9hQfYpWLO1YpsHQbXfVfLpZe51ZMu7ur8kQ%3D&reserved=0

