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GELUKKIG NIEUWJAAR
Binnenkort scheuren wij weer het laatste blad
van onze jaarkalender af. Met enige weemoed
nemen wij afscheid van het jaar 2014. Een jaar
waarin voor de Afdeling Midden-Brabant van
de Bond van Wapenbroeders veel is gebeurd.
In de vorige Nieuwsbrieven, allemaal te vinden
op onze nieuwe website (waarover hieronder meer), kunt u het allemaal nog
eens rustig nalezen. Nieuwjaar betekent ook vooruitzien.
Het bestuur is voor u al weer volop in de weer om voor u activiteiten te
organiseren. In de bijgaande agenda kunt u lezen wat zoal op stapel staat.
U doet het bestuur geen groter plezier om de activiteiten zo veel mogelijk te
bezoeken. Graag ontmoeten wij u binnenkort bij een van onze activiteiten.

NIEUWJAARSRECEPTIE OP 10 JANUARI 2015
Op zaterdag 10 januari 2015 is
vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur weer de
gelegenheid om elkaar de beste wensen toe te
wensen. Het bestuur hoopt dat u en uw evt.
partner ook aanwezig zullen zijn bij de
Nieuwjaarsreceptie. Naast het gezellig bijkletsen
zal er ook weer een grote loterij plaatsvinden,
waarbij veel prijzen en prijsjes te winnen zijn.
Meer informatie treft u aan in bijgevoegde uitnodiging.

LOTERIJ ARTIKELEN GEVRAAGD VOOR DE
NIEUWJAARSRECEPTIE
Indien u nog nieuwe en onbeschadigde artikelen over heeft
voor de loterij, dan horen wij dat graag van u. Graag voor
4 januari 2015 contact opnemen met de Voorzitter,
dhr. Jan Schrijver.

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 12 FEBRUARI 2015
Op 12 februari 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling
plaats. Graag vragen wij al bij u de aandacht voor deze vergadering. Uw
aanwezigheid bij deze jaarvergadering wordt bijzonder op prijs gesteld.
Zoals bekend zoeken wij nog een enthousiast lid, die zich aan wil melden als
bestuurslid. Meer informatie kunt u krijgen bij de Voorzitter,
dhr. Jan Schrijver.

REÜNIE TEVENS EXCURSIE NAAR DE KMA OP 12 MAART
Op 12 maart 2015 gaat de regulier geplande ledenbijeenkomst in Levensbouw
NIET door. In plaats daarvan vindt een excursie plaats naar de KMA
(tegenwoordig de Nederlandse Defensie Academie). Aanmelden kan tot
7 februari 2015. Er is een beperkt aantal plaatsen. Indien u zich later
aanmeldt, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst. Meer informatie treft u in
bijgaande uitnodiging.

CONTRIBUTIE BOND VAN WAPENBROEDERS
In verband met de hoge kosten is het met ingang van het jaar 2015 niet meer
mogelijk om uw contributie te betalen door middel van een acceptgirokaart.
Dit betekent dat iedereen, die met een acceptgirokaart betaalde, nu een nota
thuis krijgt. Men wordt geacht het bedrag zelf over te maken naar de rekening
van de Bond van Wapenbroeders in Leusden.
Advies van uw penningmeester: voldoe uw contributie per automatische
incasso. Voor degene die zijn/ haar contributie al per Automatische Incasso
betaalde, verandert er in principe niets, behalve dat de korting van €1,00 met
ingang van 1 januari 2015 komt te vervallen.

LEDEN DIE OOK LID ZIJN VAN VOMI
Zoals bekend wordt het Bondsblad Wapenbroeders gecombineerd uitgegeven
met de Sobat. Indien u ook betalend lid bent van de VOMI, naast uw
lidmaatschap van de Bond, dan kunt u uw lidmaatschap omzetten naar een
lidmaatschap zonder Bondsblad. U spaart hiermee € 14,- per jaar. Meer
informatie bij uw penningmeester.

NIEUWE WEBSITE
Sinds 20 december 2014 is
onze nieuwe website online !
Het webadres is
www.wapenbroederszuid.nl
Er is veel informatie te
vinden over onze Afdeling
Midden-Brabant als ook over
de andere samenwerkende
afdelingen.
Ook zijn wij op Facebook en
Google+ te vinden.
U gaat toch ook even kijken?

AGENDA
De agenda 2015 is opgenomen in bijlage en te vinden op de website.

NAMENS HET BESTUUR:
Voorzitter en
J.C.M. Schrijver, Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;
PR-functionaris
Email: schrijver30@zonnet.nl
Secretaris / Penningmeester H.J. Kroes, Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle; T: 06-10379876
Veteranenhelper
Email: hanskroes@home.nl
Alg. Bestuurslid
G.F.M. Beerens, Heuvelring 188, 5038 CL Tilburg; T: 013-5455828

EEN GELUKKIG EN GEZOND 2015 TOEGEWENST

Afdeling Midden-Brabant
www.wapenbroederszuid.nl klik op Midden-Brabant
Voorzitter: J.C.M. Schrijver, Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle. T: 013-5345985; E: schrijver30@zonnet.nl
Secretaris: H.J. Kroes, Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle. T: 06-10379876; E: hanskroes@home.nl
Penningmeester: Idem
Rekening:
NL36 INGB 0001 7703 98 t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afd. Midden-Brabant

Uitnodiging
Het bestuur van de afdeling Midden-Brabant van de Bond van
Wapenbroeders nodigt u en uw evt. partner graag uit om met ons het
glas te heffen op een mooi en voorspoedig 2015.
U bent van harte welkom op onze Nieuwjaarsbijeenkomst, die wordt
gehouden op zaterdag 10 januari 2015.
Locatie: Gebouw ‘Levensbouw’, Melis Stokestraat 40
(zijstraat Ringbaan Oost) in Tilburg.
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur
Tenue: Bondstenue met batons (indien in bezit),
overigen: civiel.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND
(RCT WZ-NL)
Secretariaat: Martin Luther Kinglaan 7. 5051 KG GOIRLE.
Tel: 013-2111868 E-mail: hanskroes@home.nl

REÜNIE/ BEZOEK KMA EN TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE
IN BREDA
1.

Op donderdag 12 maart 2015 bezoekt het samenwerkingsverband RCT WZ-NL per bus de
Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Breda, in de volksmond beter bekend als
Koninklijke Militaire Academie. Dit bezoek wordt door het Dagelijks Bestuur van het
RCT WZ-NL georganiseerd voor de leden en donateurs met hun partners van de 12 bij het RCT
WZ-NL aangesloten afdelingen. Belangstellenden van de 12 genoemde afdelingen kunnen zich
voor deelname aanmelden bij de secretaris.

2.

Deelnemers per afdeling
Er wordt uitgegaan van een totaal aantal deelnemers van 74 personen, zijnde de maximale
passagiersvervoerscapaciteit van de beschikbare bus. Er is een verdeelsleutel per afdeling,
gebaseerd op het aantal leden/ donateurs van de afdelingen. De Afdeling Midden-Brabant kan in
eerste aanleg 5 deelnemers leveren voor deze excursie. De aanmelding sluit op zaterdag
7 februari 2015.
Indien zich meer deelnemers aanmelden, dan worden zij u volgorde van aanmelding op de
wachtlijst geplaatst. Eventueel kunnen zij later alsnog worden ingedeeld als deelnemer, indien er
bij andere afdelingen onvoldoende interesse bestaat.

3.

Programma
Het programma voor de reünie tevens excursie naar Breda op 12 maart 2015 is als volgt:
10.30 – 11.00 uur :
11.00 – 12.00 uur :
12.00 – 12.15 uur :
12.15 – 13.00 uur :
13.00 – 14.45 uur :
14.45 – 15.00 uur :
15.00 – 15.15 uur :
15.15 – 16.30 uur :
16.30 – 16.35 uur
16.30 – 17.30 uur
17.30 – 18.30 uur
18.45 uur

:
:
:
:

Aankomst per bus op de KMA, locatie: Grote Zaal.
Welkomstwoord door gevolgd door presentatie over NLDA,
locatie:Grote Zaal.
Eenvoudige broodjeslunch in Grote Zaal.
Gezamenlijke broodjeslunch, locatie: Grote Zaal.
Rondleiding over de KMA /
bezoek historische verzameling KMA.
Koffie / thee in de Grote Zaal.
Verplaatsing per bus naar de Trip van Zoudtlandtkazerne.
Presentatie / film over de rol van de Polen tijdens WO II in de
regio Breda. (Het Maczek-museum is helaas gesloten.)
Verplaatsing naar de Parketzaal op de Trip Zoudtlandtkazerne.
Gezellig samenzijn, locatie:Parketzaal.
Veteranenmenu buffetvorm.
Vertrek.

Gelet op de grootte van de groep vindt het ochtenddeel van de excursie plaats in de Grote Zaal
van de NLDA. Na de aankomst worden wij ontvangen met een kop koffie/ thee en een plak
cake. In deze ruimte vindt na het welkomstwoord en de presentatie over NLDA de broodjeslunch
plaats. Na de rondleiding over de KMA en het bezoek aan de Historische Verzameling genieten
wij nog een kop koffie / thee in de Grote Zaal.
Hierna vertrekken wij naar de Trip van Zoudtlandtkazerne, waar wij geïnformeerd worden over
de rol van de Polen gedurende WO II in de regio Breda. Vervolgens is het tijd voor het gezellig
samenzijn met aansluitend de warme maaltijd (rijst/ bami).
4.

Heenreis naar de KMA en terugreis vanaf de Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda Voor
dit bezoek wordt een bus voor 74 passagiers ingezet.
Opstapplaats voor de deelnemers en tijdstippen van vertrek/ terugkeer *) op de parkeerplaatsen:
a. 10.00 uur
: Vertrek Willem II stadion Tilburg, hoek Goirleseweg – Ringbaan Zuid.
b. 10.30 uur
: Aankomst KMA
c. 18.45 uur
d. 19.15 uur

5.

: Vertrek Trip van Zoudtlandtkazerne Breda.
: Aankomst Willem II stadion.
*) tijden op basis van planning.

Kosten
De deelnemersbijdrage bedraagt voor iedereen € 19,00 per persoon. Hierbij zijn inbegrepen:
- de reiskosten per bus,
- koffie/ thee + cake bij de ontvangst,
- een eenvoudige broodjeslunch,
- koffie / thee in de middag,
- een rijst- / bamimaaltijd,
- 2 consumptiebonnen.
Deelnemers wordt verzocht de bijdrage uiterlijk donderdag 12 februari 2015 over te willen
maken naar het bankrekeningnummer NL12 INGB 0003 4034 37 t.n.v. H.J. Kroes en/of M.J.
Kroes-Hol Goirle onder vermelding van onder vermelding van “Bezoek KMA 2015”. De
consumpties, ook gedurende de warme maaltijd, zijn uitsluitend te verkrijgen tegen inlevering
van consumptiefiches. Extra consumptiefiches zijn ter plaatse bij dhr. Wiel Mackus te koop voor
€.2,00 per fiche.

6.

Tenue
De deelnemers die in het bezit zijn van het bondstenue wordt verzocht in dit tenue met batons
aan het bovengenoemd bezoek deel te nemen.

7.

Legitimatiebewijs
De deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld paspoort, identiteitsbewijs,
rijbewijs) bij zich te hebben.

8.

Aanmelding
Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk zaterdag 7 februari 2015, bij voorkeur per e-mail
hanskroes@home.nl .

AGENDA
WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT
Locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg
De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdag van de maand.

2015:
za

10 jan

za

24 jan

14.00 17.00 uur
14.00 uur

Nieuwjaarsreceptie Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant
in Levensbouw.
Bestuursvergadering en ALV Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur).
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant tevens Algemene
Ledenvergadering in Levensbouw.
Reünie tevens excursie naar de KMA en Seeligkazerne.
Nadere informatie volgt.
Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur).
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

do

12 feb

19.30 uur

do

12 mrt

10.00 uur

di

07 apr

19.00 uur

do

9 apr

19.30 uur

n.t.b.

13.30 uur

za

25 apr

14.00 uur

za

04 mei

19.00 uur /
19.30 uur

ma

05 mei

za

02 mei

n.t.b.

Uitstapje n.t.b.

vr

08 mei

10.00 uur

za

09 mei

10.45 uur

zo

10 mei

13.00 uur

Reünie tevens Dag der Banieren op de Lt-Gen Bestkazerne in
Vredepeel (voormalige Luchtmachtbasis De Peel)
Herdenking Indië-monument Tilburg.
Verzamelen Heuvelkerk.
Herdenking in Gierle (B).

vr

13 mei

18.30 uur

zo

24 mei

14.00 uur

mei/jun

10.00 uur

za

20 juni

10.00 uur

Algemene Ledenvergadering Bond van Wapenbroeders (alleen
bestuur).
Limburgse Veteranendag in Roermond.

za

27 juni

10.00 uur

Nationale landelijke Veteranendag in Den Haag.

za

05 sep

14.00 uur

Nationale herdenking Indië-monument Roermond.

do

10 sep

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

Regio bijeenkomst afdelingen Bond van Wapenbroeders
Zuid Nederland in Oirschot (alleen bestuur).
Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur).
Dodenherdenking in Tilburg en
in Goirle.
Bevrijdingsdefilé Wageningen.

76e herdenking Alphense gesneuvelden en 71e herdenking
Poolse gesneuvelden
Memorial Day Margraten

do

17 sep

11.00 uur

zo

okt

10.00 uur

Herdenking Brits kerkhof, Luikerweg 145, Valkenswaard.
Verzamelen 10.00 uur bij Pannenkoekhuis Suykerbuyck,
Herdenking bij het monument sluis SAS1 bij Sint-Jozef
Rijkevorsel met fly-over van historische vliegtuigen.
Herdenking Baarle-Nassau

zo

20 sep

14.00 uur

do

08 okt

14.00 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

zo

25 okt

16.00 uur

Herdenking bevrijding Goirle op begraafplaats Sint Jan.

okt

14.00 uur

Herdenking bevrijding Oisterwijk.

okt

12.00 uur

di

27 okt

11.00 uur

Herdenking bevrijding Moergestel, Sint Jansplein
aansluitend kranslegging monument Gen. Barber.
Herdenking bevrijding Tilburg op kerkhof Vredehof.

di

27 okt

14.00 uur

Herdenking bevrijding Tilburg bij monument Coba Pulskens.

di

27 okt

19.00 uur

Herdenking bevrijding Tilburg bij Scotland the Brave.

za

31 okt

ntb

Regionale Veteranendag in Tilburg, locatie n.t.b.

do

12 nov

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

nov

10.00 uur

Voorzittersoverleg (alleen bestuur)

di

17 nov

19.00 uur

za

28 nov

14.00 uur

do

10 dec

14.00 uur

Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur).
Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur).
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

wo

16 dec

14.00 uur

Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland in Vught.

Opmerking:
Enkele data onder voorbehoud of nog onbekend.

