Wat kunt u verwachten van de
Afdeling Midden- Brabant ?

Bond van Wapenbroeders

Elke maand is er op de 2e donderdag een bijeenkomst,
m.u.v. de maanden juni, juli en augustus, die voor
iedereen toegankelijk is.
De bijeenkomst staat met regelmaat in het teken
van een bepaald thema.
Wij organiseren voor onze leden en hun partners o.a.
een Nieuwjaarsreceptie en eenmaal per jaar
een uitstapje met aansluitend diner.
Regelmatig ontvangt u onze nieuwsbrief.
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan
herdenkingsbijeenkomsten in de regio.
Wij organiseren herdenkingen in :
- Tilburg op Ereveld begraafplaats Gilzerbaan
(naast kerkhof Vredehof) op 4 mei om 14.00 u.;
- Goirle op begraafplaats van St. Jan op de zondag
voor 27 oktober (de Bevrijdingsdag van Goirle)
om 16.00 uur.
Binnen onze afdeling is een Nuldelijnsondersteuner
aanwezig voor meer diepgaande gesprekken of
moeilijke vragen.
Er is volop gelegenheid om te praten met
gelijkgestemden of voor individuele ondersteuning.
Tevens worden de zieke leden niet vergeten door ons.
U bent altijd, met uw eventuele partner, van harte
welkom bij een van onze bijeenkomsten.
Kijk s.v.p. hiervoor op onze website of neem contact
op met een van nevenstaande bestuursleden.

Voorzitter / PR-functionaris:
Jan Schrijver, Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle.
Tel: 013-5345985 E: schrijver30@outlook.com
Secretaris / Nuldelijnsondersteuner :
Hans Kroes, Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle.
Tel: 013-21118686 E: hanskroes@home.nl
Penningmeester:
Ad van Belkom, Aagje Dekenpad 12, 5051 GP Goirle.
Tel: 013-5345552 E: ad.van.belkom@home.nl
Algemeen bestuurslid:
Gerard Beerens, Heuvelring 188, 5038 CL Tilburg.
Tel: 013-5455828.
Website: www.wapenbroederszuid.nl klik op:
→ Afdelingen en daarna op
→ Midden-Brabant.
wapenbroedersmiddenbrabant
#WapenbroedersZd

Afdeling
Midden-Brabant
voor oud en actief dienende militairen
van alle krijgsmachtdelen
van het Koninkrijk der Nederlanden
en voormalig burgerpersoneel van Defensie

U wilt lid worden?
Wat en voor wie is de Bond van Wapenbroeders?
De Bond van Wapenbroeders is de oudste en tevens
grootste landelijke vereniging van oud-militairen,
oud verzetslieden en actief dienende militairen van de
Nederlandse krijgsmacht. Ook voormalig
burgerpersoneel van Defensie kan lid worden
van onze Bond.

De contributie bedraagt € 28,00 per jaar als lid.
Als buitengewoon lid (gezinslid) betaalt
u € 14,00 per jaar.
Vanaf de maand juli is de contributie € 14,00.
Vanaf oktober tot het eind van het jaar gratis.
Als lid ontvangt u 6 maal per jaar het Bondsblad
"Wapenbroeders".

Momenteel heeft de Bond van Wapenbroeders
ca. 2500 leden afkomstig van alle krijgsmachtdelen.

Aanmeldingsformulier lidmaatschap.
Achternaam: ..............................................................
Tussenvoegsel: ..........................................................
Voorletters: ................................................... M / V*
Adres: ........................................................................
Postcode/ Woonplaats: ............................................
Telefoonnummer: .....................................................
Mobiel nr. .................................................................
E- mail: .......................................................................
Geb. datum.: ..............................................................
Rang : .........................................................................
Registratienummer:………………………………………………….
Meldt zich aan als lid / buitengewoon lid * van de
Bond van Wapenbroeders.
Hij / Zij is wel / niet actief dienend.*
Krijgsmachtdeel : KM - KL - KLu - KMar.*
Ik heb deelgenomen aan vredesmissie(s):
van:
tot:
Ik wens lid te worden van

Afdeling Midden-Brabant ( 1007)
Machtiging.
Meer informatie vindt u op onze website:
www.wapenbroederszuid.nl
→ klik op " Afdelingen" Midden-Brabant.

Kameraadschap, eendracht en saamhorigheid staan
hoog in het vaandel van de Bond geschreven.

Ook kunt u informatie vinden op:
www.bondvanwapenbroeders.nl

De hierboven vermelde persoon verleent hierbij aan
de Bond van Wapenbroeders te Leusden om van
zijn/haar * rekening de jaarlijkse contributie in
de maand januari, in het eerste jaar aansluitend
aan de inschrijving tot intrekking van deze
machtiging, in een keer af te schrijven :
Bankrekening:…………...................................................
Datum: ........................................................................

Wij hopen u graag te ontmoeten bij
één van onze bijeenkomsten.

Handtekening: .............................................................
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

