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LEDENBIJEENKOMST OP 8 OKTOBER 2015

INHOUD:
Ledenbijeenkomst
8 oktober
Herdenkingen in
Goirle 25 oktober
en
Tilburg 27 oktober
Lessen op
Bassischolen
groepen 8
Regionale
Veteranendag
Tilburg

Op donderdagmiddag 8 oktober a.s. om 14.00 uur is de volgende
ledenbijeenkomst. Er is geen specifiek programma maar wel meer dan
voldoende ruimte om weer gezellig bij te kletsen.

HERDENKINGEN IN GOIRLE OP 25-10 EN
IN TILBURG OP 27-10-2015
Ook dit jaar herdenkt de Afdeling Midden-Brabant dat bij de bevrijding van
Tilburg en Goirle vele geallieerde militairen 71 jaar geleden grote offers
hebben gebracht. Ter gelegenheid hiervan organiseert de Afdeling MiddenBrabant dit jaar weer 2 herdenkingen:
-

Reünie Lunettenkazerne Vught
28 oktober
Ledenbijeenkomst
12 november

Tijdens de herdenking zal
burgermeester Machteld
Rijsdorp een toespraak houden. Ook Aalmoezenier Liduina van den
Broek zal een korte overdenking houden. Na afloop van de herdenking
is er gelegenheid tot koffiedrinken in het Cultureel Centrum Jan van
Besouw.

Kerstdiner
16 december
Nieuwjaarsreceptie
9 januari 2016
Nieuwe leden
‘Wie is wie…‘
Agenda
Namens het bestuur

De herdenking van de
bevrijding van Goirle vindt
plaats op
zondag 25 oktober 2015
om 16.00 uur op het
kerkhof Sint Jan in Goirle.
Verzamelen op de
binnenplaats van het kerkhof
vanaf ca. 15.45 uur.

-

De herdenking van de
bevrijding van Tilburg vindt
plaats op
dinsdag 27 oktober 2015
om 11.00 uur op het kerkhof
‘Vredehof’ in Tilburg. Na de
herdenking bestaat de
mogelijkheid van napraten
onder het genot van een kop
koffie of thee.

Wij hopen weer op een maximale opkomst van onze leden!
Indien u in het bezit bent van het Bondstenue graag met groot model
decoraties (indien in bezit).

OVERIGE HERDENKINGEN IN DE REGIO
De volgende herdenkingen vinden plaats in onze regio:


4 oktober 2015, 11.00 uur - Herdenking in Baarle-Nassau.



24 oktober 2015, 14.00 uur - Herdenking in Oisterwijk.



25 oktober 2015, 13.00 uur - Herdenking in Moergestel.



27 oktober 2015, 14.00 uur - Herdenking bij de gedenksteen
Coba Pulskens, Coba Pulskenslaan
in Tilburg.



27 oktober 2015, 19.00 uur - Herdenking bij monument
Scotland the Brave Tilburg.

LESSEN OP BASISSCHOLEN GROEPEN 8
In aanloop naar de herdenking van de bevrijding van Tilburg en Goirle
verzorgen Jan Schrijver en Hans Kroes gastlessen voor een aantal groepen 8
van de basisscholen (BS) in Goirle. Tijdens deze lessen komt ondermeer aan
de orde: wat betekent oorlog voor mensen, wat is vrijheid en hoe kun jij
invulling geven aan de vrijheid.
Ook wordt stil gestaan bij de
Duitse bezetting en de
bevrijding van Europa en van
onze regio. BS De Bron - Goirle
en BS De Blaak - Tilburg
hebben de monumenten
geadopteerd. Met deze
groepen 8 worden tevens de
graven van de geallieerde
militairen schoongemaakt en
voorlichting gegeven over de
herdenkingsplechtigheid. De
leerlingen van deze groepen
maken ieder een gedicht over het thema vrijheid. Door de juffrouw of de
meester worden de drie beste gedichten geselecteerd, die voorgedragen
worden tijdens de herdenkingen.

REGIONALE VETERANENDAG IN TILBURG
Dit jaar zal de Regionale Veteranendag
op zaterdag 31 oktober 2015
plaatsvinden in Tilburg. Veteranen uit
de gemeenten Tilburg, Loon op Zand,
Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek
worden vanaf 13.00 uur verwacht in
het gemeentehuis. Er is een
programma opgesteld met o.a. als
spreker de voormalig Commandant der
Strijdkrachten, Generaal b.d. Peter van
Uhm. Om ook de burgerbevolking er bij
te betrekken, is er ook dit jaar weer
een uitgebreid programma met o.a.
een ‘static show’ op het Willemsplein.
De veteranen ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging van hun
gemeente.

REÜNIE LUNETTENKAZERNE VUGHT OP 28 OKTOBER 2015
Namens het bestuur van de Afdeling Venray/Gennep worden Wapenbroeders
van onze afdeling uitgenodigd voor een reünie met lezing op woensdag
28 oktober 2015. De reünie wordt gehouden in het KEK complex
(Prinsenkamer) van de Lunettenkazerne, Lunettenlaan 201, 5263 NT te Vught.
Het programma is als volgt:
13.00 – 13.30 uur. Ontvangst met koffie en cake.
13.30 uur.
Opening door de voorzitter.
14.00 – 16.00 uur. Lezing: ECMM in het voormalig Joegoslavië.
De lezing wordt gehouden door Joop Vroone.
Hij vertelt over zijn werk als Waarnemer, Chief Logistic en
Humanitarian Officer (zie tevens onderwerp hieronder).
16.00 – 17.45 uur. Gezellig samenzijn.
17.45 uur.
Rijstmaaltijd met na afloop koffie.
De eigen bijdrage is gesteld op € 5,00 per persoon. Hierbij zijn inbegrepen
3 consumpties en de rijstmaaltijd.
U kunt zich tot 13 oktober 2015 aanmelden bij de secretaris, Hans Kroes.
De eigen bijdrage kan worden over gemaakt op bankrekeningnr: NL75 INGB
0006 3157 95 t.n.v. Wapenbroeders ’s-Hertogenbosch o.v.v. reünie 28/10.

LEDENBIJEENKOMST OP 12 NOVEMBER 2015
Tijdens de ledenbijeenkomst op donderdag 12 november 2015 zal
dhr. Joop Vroone een presentatie houden. Joop was in 1994 uitgezonden naar
het voormalige Joegoslavië bij de ECMM (European Community Military
Mission) in Zagreb. Vandaar geplaatst bij het Regionaal Centrum Knin, de
toenmalige hoofdstad van de RSK (Republiek Serpska Krajina). Zes weken als
waarnemer gewerkt en daarna de functies van Chief Logistic en Humanitarian
Officer.
Het belooft weer een interessante avond te worden. Aanvang 19.30 uur.
KERSTDINER WAPENBROEDERS IN VUGHT
OP 16 DECEMBER 2015
De Afdeling ’s-Hertogenbosch organiseert voor de afdelingen van de drie
zuidelijke provincies ook dit jaar weer het kerstdiner. Het diner zal
plaatsvinden op woensdag 16 december 2015. De couvertprijs zal € 25,bedragen. Meer informatie volgt.

NIEUWJAARSRECEPTIE OP 9 JANUARI 2016
Het is nog zeer vroeg maar graag attenderen wij u op onze Nieuwjaarsreceptie
die plaats zal vinden op zaterdag 9 januari 2016 om 14.00 uur. Het is weer
de bedoeling een
uitgebreide loterij ter
organiseren met
aantrekkelijke prijzen.
Mocht u nog nieuwe,
ongebruikte artikelen
hebben voor de loterij, dan
houden wij ons bijzonder
aanbevolen. U wordt dan
verzocht contact op te
nemen met de voorzitter,
Jan Schrijver.

NIEUWE LEDEN
De Afdeling Midden-Brabant mag 3 nieuwe leden verwelkomen in de afgelopen
periode. Het zijn:


Dhr. Richard Smeets,



Dhr. Matthijs Verhagen,



Dhr. Ben Mestebeld.

Wij heten hen van harte welkom en hopen de nieuwe leden regelmatig bij onze
activiteiten te ontmoeten.

‘Wie is wie’ en ‘ons kent ons…’
In het kader van ‘Wie is wie’, deze keer het
verhaal van ons lid Harrie Wouters, geboren in
Hooge Mierde, uitgezonden naar Nieuw-Guinea
in 1961. Hij heeft zijn souvenirs, foto’s en Irian
Jaya-trofeeën aan het museum ‘De Bewogen
Jaren’, in zijn geboorteplaats, geschonken. Onze
afdeling was daar onlangs op bezoek en mocht
kennismaken met John Meulenbroeks, de
gepassioneerde museumdirecteur. Vandaar dit
dubbelverhaal, wij wensen U veel leesgenot.
De auteur van deze bijdrage is ons gewaardeerde lid, dhr. Jacques van de Ven,
die veel verhalen over de levenswandel van wapenbroeders heeft geschreven
en hopelijk nog lang voor ons zal schrijven. De bijdrage treft u aan als aparte
bijlage.

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

NAMENS HET BESTUUR:
Voorzitter /
J.C.M. Schrijver (Jan), Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;
PR-functionaris:
Email: schrijver30@zonnet.nl
Secretaris /
H.J. Kroes (Hans), Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle; T: 06-10379876;
Veteranenhelper:
Email: hanskroes@home.nl
Penningmeester: A.C.A.A. van Belkom (Ad), Aagje Dekenpad 12, 5051GP Goirle; T: 013-5345552;
E-mail: ad.van.belkom@home.nl
Alg. Bestuurslid: G.F.M. Beerens (Gerard), Heuvelring 188, 5038 CL Tilburg; T: 013-5455828.

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOKPAGINA

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 / 2016:
zo

04 okt

11.00 uur

Herdenking Baarle-Nassau

do

08 okt

14.00 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

za

24 okt

14.00 uur

Herdenking bevrijding Oisterwijk.

zo

25 okt

13.00 uur

zo

25 okt

16.00 uur

Herdenking bevrijding Moergestel, Sint Jansplein
aansluitend kranslegging monument Gen. Barber.
Herdenking bevrijding Goirle op begraafplaats Sint Jan.

di

27 okt

11.00 uur

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

13.00 uur

Regionale Veteranendag in Tilburg Stadhuis

do

12 nov

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

nov

10.00 uur

di

17 nov

19.00 uur

za

28 nov

14.00 uur

do

10 dec

14.00 uur

Gemeenschappelijk Voorzittersoverleg Bond van
Wapenbroeders (alleen bestuur)
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

za

09 jan

14.00 uur

Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland in Vught.
Nieuwjaarsreceptie in Levensbouw

