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GELUKKIG NIEUWJAAR
Het bestuur wenst u allen een gelukkig en vooral
een gezond 2017 toe. Hopelijk hebt u in de
familiesfeer kunnen genieten van de afgelopen
feestdagen en van de jaarwisseling.
In het vorige jaar 2016 is er veel gebeurd binnen
onze Afdeling Midden-Brabant. U kunt alles nog
eens rustig nalezen op de website van onze
afdeling. Ook in de Nieuwsbrieven van het jaar
2016 treft u veel informatie aan en eigenlijk zou u ook de foto’s niet moeten
vergeten.
Het nieuwe jaar biedt weer volop kansen. Het bestuur is al weer volop voor u
bezig om activiteiten te organiseren. In bijgaande agenda kunt u lezen welke
activiteiten dit jaar zullen gaan plaatsvinden.
Onze eerste activiteit is de Nieuwjaarsbijeenkomst. U doet uw bestuur geen
groter plezier om de activiteiten zo veel mogelijk te bezoeken.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST OP 14 JANUARI 2017
Met uw evt. partner bent u van harte
uitgenodigd voor de
Nieuwjaarsbijeenkomst, die plaats zal
vinden in gebouw “Levensbouw”
op zaterdag 14 januari 2017
om 14.00 uur.
Ook is er weer een uitgebreide loterij
met aantrekkelijke prijzen.
Neem ook uw buren of goede
kennissen mee, die kennis willen
maken met hetgeen de
Wapenbroeders te bieden hebben.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017
De Algemene Ledenvergadering
van onze Afdeling MiddenBrabant zal plaatsvinden op
donderdag 9 februari 2017
om 19.30 uur.
Mocht u helaas niet kunnen
deelnemen aan onze Nieuwjaarsbijeenkomst, dan verzoeken wij u
zeker hierbij aanwezig te zijn,

BEZOEK AAN HET OPLEIDINGS- TRAININGS EN KENNISCENTRUM KONINKLIJKE MARECHAUSSE IN APELDOORN
AAN

Op 8 woensdag maart 2017 organiseert
het RCT WZ-NL een reünie / excursie naar
het Opleidings- Trainings- en
Kenniscentrum van de Koninklijke
Marechaussee.
Meer informatie kunt u vinden in bijlage 1.
Tot maandag 20 februari 2017 kunt u
zich aanmelden. Mocht u eventueel op de
wachtlijst worden geplaatst, dan betekent
het zeker nog niet dat u niet mee kunt.
Dat hangt af van de belangstelling bij
andere afdelingen.

TERUGBLIK LICHTJESAVOND OP KERSTAVOND
BEGRAAFPLAATS VREDEHOF
Op 24 december 2016 waren aan het
begin van de kerstavond een aantal
welpen en leiding van Scouting The
Challenge in Tilburg druk bezig met het
ontsteken van lichtjes in 76 jampotjes op
begraafplaats Vredehof. De lichtjes
vormden een mooie cirkel op het
monument op het oorlogskerkhof.
Na een korte opening door de leiding van
de scouting nam Jan Schrijver, voorzitter
van Afdeling Midden-Brabant het woord: “We staan hier op deze begraafplaats
bij de graven van 76 soldaten, die ruim 70 jaren geleden, samen met heel veel
andere soldaten uit een ander land kwamen om in Europa, in Nederland en in
Tilburg vrede te brengen. Op deze bijzondere avond willen wij jullie iets over
deze soldaten vertellen.”
Meer kunt u lezen op onze website.

AANMELDING ERECOULOIR
Veteranen kunnen zich aanmelden
voor de voor erecouloirs ten behoeve
van de Nationale Herdenking op
donderdag 4 mei 2017 te Amsterdam
(aanmelden voor 19 februari 2017) en
Prinsjesdag op dinsdag 19 september
2017 te Den Haag(aanmelden voor 9
juli 2017).
Aanmelding betekent niet dat u hieraan
deel kunt nemen omdat het aantal
aanmeldingen de behoefte altijd
overstijgt.

AGENDA
De agenda 2017 is opgenomen in bijlage en te vinden op onze website.

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOKPAGINA

BIJLAGE 1

Bond van Wapenbroeders
Afdeling Midden-Brabant

REÜNIE/ BEZOEK OPLEIDINGS-, TRAININGS- EN KENNISCENTRIM
KONINKLIJKE MARECHAUSEE IN APELDOORN
1.

Op woensdag 8 maart 2017 organiseert Dagelijks Bestuur van het RCT WZ-NL voor de leden
en de donateurs met hun partners per bus een excursie naar het Opleidings-, Trainings- en
Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee (OTC KMar) op de Koning Willem III
kazerne in Apeldoorn. Dit bezoek wordt georganiseerd voor de belangstellenden van 12
samenwerkende afdelingen. Voor de deelname is een verdeelsleutel vastgesteld gebruikt.

2.

Deelnemers per afdeling
Er wordt uitgegaan van een totaal aantal deelnemers van 60 personen. Volgens de verdeelsleutel
kunnen 8 leden van de Afdeling Midden-Brabant deelnemen aan de reünie / excursie.
Indien meer leden zich aanmelden, dan worden zij in volgorde van aanmelding op een wachtlijst
geplaatst. Indien u op de wachtlijst wordt geplaatst, dat betekent zeker niet dat u niet mee kunt.
Dat hangt af van de belangstelling bij de andere afdelingen. Na de sluitingsdatum voor de
inschrijving op maandag 20 februari 2017 kunt u eventueel alsnog worden ingedeeld als
deelnemer.

3.

Programma
Het programma voor de reünie tevens excursie naar Apeldoorn op 8 maart 2017 is als volgt:
- 10:30 - 11:00 uur Aankomst per bus in het KEK-gebouw van de Koning III kazerne.
Ontvangst met koffie/thee/cake.
- 11:00 - 12:00 uur Presentatie door Kolonel J. Roede, Commandant OTC KMar over
taak en werkwijze van de KMar.
De presentatie vindt plaats in vergaderruimte 32/111.
- 12:00 - 13:15 uur Lunch .
- 13:30 - 15:00 uur Rondleiding over Koning Willen III kazerne door Kapitein Tattersall.
- 15:00 - 16:15 uur Jan Schrijver en Hans Kroes presenteren een gastles op basisscholen
en verzorgingshuizen over oorlog, bevrijding en vrijheid in de regio
Tilburg, de presentatie wordt afgewisseld met enkele korte video’s.
De presentatie vindt plaats inde Koningsbeekbar.
- 16:15 - 17:15 uur Gezellig samenzijn bar met een drankje.
- 17:15 - 18:30 uur Nasi/bami maaltijd in buffetvorm.
- 18:30 uur
Vertrek huiswaarts.

Secretariaat / Veteranenhelper: Hans Kroes, Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle. T: 06-10379876; E: hanskroes@home.nl
Bankrekening: NL36 INGB 0001 7703 98 t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afd. Midden-Brabant
Website: www.wapenbroederszuid.nl klik op Midden-Brabant

4.

Heenreis en terugreis naar Apeldoorn
Voor dit bezoek wordt op 8 maart 2017 vanaf Roermond een bus ingezet die naar Apeldoorn
rijdt met als tussenhalte Rosmalen:
09.15 uur
: Vertrek parkeerplaats McDonalds Rosmalen aan de A-2
(Burg. Burgerlaan 48, 5245 NH Rosmalen).
10.30 uur
: Aankomst Koning Willem III kazerne Apeldoorn.
18.30 uur
: Vertrek Koning Willem III kazerne.
19.45 uur
: Aankomst op parkeerplaats McDonalds Rosmalen.
Met eigen vervoer gaan wij vanaf begraafplaats Vredehof, Gilzerbaan in Tilburg naar
McDonalds in Rosmalen. Verzamelen 8.25 uur, vertrek 8.30 uur.

5.

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,
- 1 consumptiebon.
U wordt verzocht uw bijdrage uiterlijk maandag 20 februari 2017 te willen overmaken naar
het bankrekeningnummer NL 43 INGB 0751933449. t.n.v. dhr. A.A.C.A. van Belkom - Goirle
onder vermelding van onder vermelding van “Bezoek KMar 2017 .
De consumpties, ook gedurende de warme maaltijd, zijn uitsluitend te verkrijgen tegen
inlevering van consumptiefiches. De consumptiefiches zijn ter plaatse bij dhr. Wiel Mackus te
koop voor € 2,- per fiche.

6.

Tenue
De deelnemers die in het bezit zijn van het Bondstenue of een ander verenigingstenue (voor
leden VOKS, COM, AVOM, etc.) wordt verzocht in dit tenue met batons aan het bovengenoemd
bezoek deel te nemen.

7.

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

8.

Aanmelding
U kunt zich tot uiterlijk maandag 20 februari 2017 bij voorkeur per e-mail aanmelden

9.

Belangrijke informatie
Indien u op de dag van de excursie merkt dat u niet op tijd aanwezig kunt zijn, neem dan s.v.p.
telefonisch contact met ondergetekende op (tel: 06-10379876). Dit nummer is ook beschikbaar
voor eventuele calamiteiten.

BIJLAGE 2

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

2017: (enkele data nog onder voorbehoud)
za

14 jan

14.00 uur

Nieuwjaarsreceptie in Levensbouw

za

21 jan

14.00 uur

do

09 feb

19.30 uur

wo

08 mrt

09.00 uur

do

09 mrt

14.00 uur

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Bijeenkomst en Algemene Ledenvergadering
Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw
Reünie tevens excursie naar Kon Marechaussee / Apeldoorn en
bezoek Paleis het Loo. Meer informatie bijlage 1
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

di

14 mrt

19.00 uur

do

13 apr

19.30 uur

wo

10 mei

14.00 uur

do

04 mei

14.00 uur

Reünie tevens excursie Afdeling Midden-Brabant naar
Lunettenkazerne en Kamp Vught, meer informatie volgt.
Herdenking van de bevrijding van Tilburg

do

04 mei

19.00 uur

Dodenherdenkingen in Goirle en Tilburg

vr

05 mei

10.00 uur

Bevrijdingsdefilé in Wageningen

vr

12 mei

10.00 uur

vr

12 mei

18.30 uur

zo

14 mei

12.30

Reünie tevens Dag der Banieren op de Lt-Gen Bestkazerne in
Vredepeel
78e herdenking Alphense gesneuvelden en 73e herdenking
Poolse gesneuvelden
Herdenking bevrijding in Gierle (B)

za

27 mei

14.00 uur

zo

28 mei

14.00 uur

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Memorial Day Margraten

za

17 jun

10.00 uur

Limburgse Veteranendag in Roermond

za

24 jun

10.00 uur

Nederlandse Veteranendag in Den Haag

di

15 aug

12.00 uur

Herdenking fusillade gijzelaars op Gorp en Rovert

za

02 sep

14.00 uur

Nationale herdenking Indië-monument in Roermond

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

do

07 sep

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

zo

17 sep

11.00 uur

Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard

di

10 okt

19.00 uur

do

12 okt

14.00 uur

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

zo

22 okt

16.00 uur

Herdenking van de bevrijding van Goirle

za

28 okt

13.00 uur

Veteranendag Hart van Brabant in Gilze-Rijen

do

09 nov

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

za

18 nov

14.00 uur

do

07 dec

14.00 uur

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

wo

13 dec

14.00 uur

Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland in Vught.

