
In Memoriam Wim Wolbertus 

 

Als donderslag bij heldere hemel bereikt ons op maandag 14 september het 

bericht dat Wim Wolbertus plotseling was overleden. Gewoon, na een fijne 

kampeervakantie een klusje doen. De caravan weer klaar maken voor de stalling. 

En dan…  
 

Luchtmachtcollega en vriend Wim heeft in diverse functies bij de KLu altijd klaar 

gestaan voor mens, bedrijf en veiligheid. Als brandweerman en later na zijn 

studie en jaren ervaring, als commandant brandweer op Volkel.  

Zijn betrokkenheid en kennis viel op en het was niet vreemd dat de sectie 

Veiligheid, Kwaliteit, Arbo en Milieu (VKAM) een beroep op Wim deed. Wim ploos 
altijd alles uit, maakte niet uit wat. Waar hij kon droeg hij zijn steentje bij. Een 

beroep doen op Wim zijn kennis was nooit tevergeefs. Mede door zijn drive en 

inzet werd hij op Volkel H-VKAM. Het was hem op het lijf geschreven. Hierna  

volgde nog een functie op NATO HQ Heidelberg en diende hij twee jaar na.  

 

Na zijn FLO in 2004, werden Wim en Gertie lid van onze CGPA. Niet gek want ze 

zijn altijd lid van de OO-mess geweest en zelfs nu nog van de Off-mess. Ze 
houden van gezelligheid en/of een feestje en zijn ook trouwe deelnemers aan 

onze activiteiten. Toen onze vorige, helaas begin dit jaar ook te vroeg overleden 

secretaris, Jan van Soest in 2012 zijn functie vacant zette, meldde Wim zich aan. 

Sindsdien is hij onze onvolprezen secretaris geweest. Ook deze KLu 

vrijwilligerstaak nam Wim serieus. Ploos veel voor ons en u uit, was positief 

kritisch en constructief tijdens de vergaderingen. Dit alles in het belang en 
welzijn van u en ons. In die functie heeft hij dus tientallen nieuwsbrieven met 

informatie over activiteiten of anderszins over ons uitgestrooid. Voor dit alles zijn 

wij Wim zeer dankbaar. Wij gaan hem erg missen, maar blijven over hem 

praten. 

 

Dank aan Gertie dat zij Wim al die jaren heeft gesteund in zijn taak voor onze 
club. Woorden schieten te kort. Wij wensen haar, de kinderen en kleinkinderen 

heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies. 

 

Gerard van der Hoeven 

Voorzitter CGPA-Volkel 

 

  


