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BIJEENKOMST OP 9 MAART 2017
Op donderdag 9 maart 2017 komen wij weer
bij elkaar in Levensbouw in Tilburg.

Bijeenkomst
9 maart 2017
Presentatie WOII
en bevrijding
13 april 2017
Herdenkingen
4 mei 2017
Reünie / excursie
Kamp Vught
10 mei 2017
Dag der Banieren
12 mei 2017
Aanmelden
NL Veteranendag
24 juni 2017
Laatste
wilsbeschikking
Agenda
Namens het bestuur

Voor de leden en de donateurs is er weer volop
gelegenheid tot het gezellig bijkletsen.
Indien u in de gelegenheid bent, dan
ontmoeten wij u en uw evt. partner graag bij
deze bijeenkomst.

PRESENTATIE OVER WOII IN EN DE BEVRIJDING VAN
TILBURG OP 13 APRIL 2017
Op donderdagavond 13 april 2017
organiseren wij een thema-avond over het
onderwerp: “WO II in en de bevrijding van
Tilburg”.
De presentatie zal worden gegeven door
Jan Schrijver en Hans Kroes. Meer
informatie volgt in de komende
Nieuwsbrief van april.

HERDENKINGEN 4 MEI 2017
Zoals gewoonlijk vinden op 4 mei herdenkingen van de bevrijding plaats in
Tilburg en Goirle. In Tilburg wordt de herdenking van de bevrijding van Tilburg
vanaf 4 mei 2017 ingrijpend gewijzigd. In de extra Nieuwsbrief 2016-12
heeft u meer hierover kunnen lezen. Op 4 mei 2017 vinden in Tilburg de
volgende herdenkingen plaats:
- om 14.00 uur begraafplaats Vredehof,
organisatie Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant,
- om 19.00 uur kerkdienst Heikese kerk met aansluitend om
20.00 uur een herdenking in het nieuwe Vrijheidspark (Factoriumtuin).

EXCURSIE KAMP VUGHT / DINER LUNETTENKAZERNE
OP 10 MEI 2017
Ieder jaar organiseert de Afdeling Midden-Brabant aan het einde van het
seizoen een excursie met afsluitend een diner. Dit jaar gaan wij
op 10 mei 2017 naar het Nationaal Monument Kamp Vught.

Kamp Vught was tijdens de Tweede
Wereldoorlog het enige SSconcentratiekamp buiten naziDuitsland en het door nazi-Duitsland
geannexeerde gebied. De SS had
behoefte aan ruimte omdat de
doorgangskampen in Amersfoort en
Westerbork de toenemende stroom
gevangenen niet meer konden
verwerken. In tegenstelling tot
andere ‘buitenlandse’ kampen werd kamp Vught opgezet naar het model
van andere kampen in nazi-Duitsland.
Leden en donateurs kunnen met ons deelnemen aan een rondleiding op
Kamp Vught. Afsluitend is er een diner op de Lunettenkazerne. Meer
informatie over de excursie, de persoonlijke bijdrage en de aanmelding
vindt u in bijlage 1. Aanmelden voor 26 april 2017.

DAG DER BANIEREN – LGEN BESTKAZERE OP 12 MEI 2017
Op vrijdag 12 mei 2017 zal de
jaarlijkse reünie tevens Dag der
Banieren worden gehouden op de
Luitenant-generaal Bestkazerne
in Vredepeel.
Meer informatie treft u aan in
bijlage 2 bij deze Nieuwsbrief.
U kunt zich aanmelden tot
26 april 2017.

AANMELDEN NL VETERANENDAG DEN HAAG BIJ
VETERANENINSTITUUT
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
dat veteranen hun NS-kaartje voor dit jaar
aanvragen.
U kunt zich nu aanmelden voor de Nederlandse Veteranendag in Den Haag.

LAATSTE WILSBESCHIKKING
Laat uw erfgenamen niet met grote vraagtekens achter! Tijdens de laatste
Algemene Ledenvergadering heeft voorzitter Jan Schrijver gesproken over het
grote belang om zaken vast te leggen. In bijlage treft u een wilsbeschikking
aan, die u kunt invullen.
Zou u ook voor uw bestuur bijgevoegde invulformulier willen invullen (voor zo
ver nog niet plaatsgevonden) zodat wij ook op de hoogte zijn van uw
persoonlijke belangrijke informatie. Voor meer informatie, klik hier

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

UITNODIGING REÜNIE/ EXCURSIE NATIONAAL MONUMENT
KAMP VUGHT
EN AFSLUITEND DINER LUNETTENKAZERNE VUGHT
1.

Op woensdag 10 mei 2017 organiseert de Afdeling Midden-Brabant voor haar leden en de
donateurs met hun partners een excursie naar het Nationaal Monument Kamp Vught in Vught
met afsluitend een diner. Aan deze excursie kunnen ook Wapenbroeders en hun partners
deelnemen van Brabantse afdelingen van de Bond van Wapenbroeders en enkele belangstellende
Wapenbroeders uit de provincie Limburg.

2.

Programma
Het programma voor de reünie tevens excursie naar Vught 10 mei 2017 is als volgt:
- 14.00 uur Aankomst Lunettenkazerne (Lunettenlaan 102 in Vught).
Ontvangst met koffie / thee met cake in de Princenkamer.
- 14.30 uur Vertrek naar Nationaal Monument Kamp Vught.
- 14.45 uur Aankomst.
- 15.00 uur Rondleiding, duur ca. 1 ½ uur.
- 16.30 uur Terug naar Lunettenkazerne.
- 16.45 uur Aperitief Princenkamer.
- 17.30 uur Veteranendiner.
- 18.45 uur Einde.

3.

Kosten
De deelnemersbijdrage bedraagt voor iedereen € 7,50 per persoon. Hierbij zijn inbegrepen:
- koffie/ thee + cake bij de ontvangst,
- entree Nationaal Monument Kamp Vught,
- rondleiding Nationaal Monument Kamp Vught,
- een rijst- / bamimaaltijd (veteranendiner),
- 2 consumptiebonnen.

4.

Aanmelding
Tot woensdag 26 april 2017 kunt u zich aanmelden bij de secretaris Hans Kroes
(hanskroes@home.nl) aanmelden voor deze excursie. Bij de aanmelding graag ook het nummer
van uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs vermelden. Graag ook vermelden of u over een
veteranenpas of een museumjaarkaart beschikt.

5.

Bijdrage
U wordt verzocht uw bijdrage van € 7,50 per persoon uiterlijk 26 april 2017 over te maken naar
het rekeningnummer NL 43 INGB 0751 9334 49 t.n.v. dhr. A.A.C.A. van Belkom - Goirle onder
vermelding van onder vermelding van “Excursie Kamp Vught 2017”.

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

6.

Tenue
De deelnemers die in het bezit zijn van het Bondstenue of een ander verenigingstenue wordt
verzocht in dit tenue met batons aan het bovengenoemd bezoek deel te nemen.

7.

Belangrijke informatie
- De deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs)
bij zich te hebben in verband met de toegang tot de Lunettenkazerne.
-

Houders van de veteranenpas en de museumjaarkaart krijgen korting bij de toegang het
Nationaal Monument Kamp Vught. Bij de bepaling van de bijdrage is er van uitgegaan dat
een aantal deelnemers de veteranenpas of de museumjaarkaart meeneemt. Wij danken u al
vast voor uw medewerking.

BIJLAGE 2

Bond van Wapenbroeders
Afdeling Midden-Brabant

UITNODIGING REÜNIE TEVENS DAG DER BANIEREN OP DE
LGEN BESTKAZERNE - VREDEPEEL
1.

Op vrijdag 12 mei 2017 organiseert het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk
Nederland voor de leden en de donateurs van onze Afdeling Midden-Brabant de jaarlijkse
Reünie tevens Dag der Banieren. Hiervoor worden alle samenwerkende afdelingen uitgenodigd
evenals een aantal zusterverenigingen e.d. De Dag der Banieren zal worden gehouden op de
Luitenant-generaal Bestkazerne. Het adres is Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel.

2.

Programma
Het programma voor de Dag der Banieren is als volgt:
- 09.00 – 10.00 uur: Ontvangst met koffie/ thee in het Bedrijfsrestaurant (geb. 320).
- 10.00 – 10.15 uur: Welkomstwoord door de voorzitter van het RCT WZ-NL.
- 10.15 – 10.45 uur: Oefenen met de banier- / vlagwachten en instructie.
- 10.45 – 11.45 uur: Optreden en jurering banier- / vlagwachten.
- 11.45 – 13.15 uur: Gezellig samenzijn. Terugkoppeling van de jury over de
geleverde prestaties van de banier- / vlagwachten.
- 13.15 – 14.15 uur: Rijstmaaltijd.
- 14.15 – 16.45 uur: Gezellig samenzijn met mogelijkheid tot dansen. Tijdens dit samenzijn
zullen de prijzen aan de banier- / vlagwachten worden uitgereikt.
- 14.15 – 16.30 uur: Museum Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging
is geopend
- 17.00 uur :
Afsluiting, waarna iedereen de kazerne verlaat (hopelijk met een goede
herinnering aan deze dag).

3.

Kosten
De deelnemersbijdrage bedraagt voor iedereen € 7,00 per persoon. Hierbij zijn inbegrepen:
- koffie/ thee + cake bij de ontvangst,
- een rijst- / bamimaaltijd (veteranendiner),

4.

Aanmelding
Tot woensdag 26 april 2017 kunt u zich aanmelden bij de secretaris Hans Kroes
(hanskroes@home.nl) aanmelden voor deze excursie. Bij de aanmelding graag ook vermelden;
- naam en voorletter(s), voorvoegsels,
- het nummer van uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs.

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

5.

Bijdrage
U wordt verzocht uw bijdrage van € 7,00 per persoon uiterlijk 26 april 2017 over te maken naar
het rekeningnummer NL 43 INGB 0751 9334 49 t.n.v. dhr. A.A.C.A. van Belkom - Goirle onder
vermelding van onder vermelding van “Dag der Banieren 2017”.

6.

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

7.

Belangrijke informatie
- De deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs)
bij zich te hebben in verband met de toegang tot de Lgen Bestkazerne.
- Het ‘spontaan’ aanmelden aan de poort voor deelname aan de Dag der Banieren is niet
mogelijk.
Wij hopen u op 12 mei 2017 op de Luitenant-generaal Bestkazerne te mogen verwelkomen.

BIJLAGE 3

AGENDA
WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT

De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdag van de maand.
Locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg

2017:
wo

08 mrt

09.00 uur

Reünie tevens excursie naar Kon Marechaussee / Apeldoorn.
Aanmelding gesloten
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

do

09 mrt

14.00 uur

di

14 mrt

19.00 uur

do

13 apr

19.30 uur

do

04 mei

14.00 uur

do

04 mei

19.00 uur

do

04 mei

20.00 uur

vr

05 mei

10.00 uur

wo

10 mei

14.00 uur

vr

12 mei

10.00 uur

vr

12 mei

18.30 uur

zo

14 mei

12.30 uur

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 Roovert

za

02 sep

14.00 uur

Nationale herdenking Indië-monument in Roermond

do

07 sep

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

wo

13 sep

19.00 uur

Provinciale herdenking van Brabantse gesneuvelden in Waalre

zo

17 sep

11.00 uur

Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard

Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw
Herdenking van de bevrijding van Tilburg
op begraafplaats Vredehof
Dodenherdenking in Tilburg (Heikese kerk en Vrijheidspark)
Dodenherdenking in Goirle bij de gedenktafels.
Verzamelen CC Jan van Besouw
Bevrijdingsdefilé in Wageningen
Reünie tevens excursie Afdeling Midden-Brabant naar
Lunettenkazerne en Kamp Vught.
Reünie tevens Dag der Banieren op de Lgen Bestkazerne in
Vredepeel
78e herdenking Alphense gesneuvelden en 73e herdenking
Poolse gesneuvelden
Herdenking bevrijding in Gierle (B)

wo

27 sep

10.00 uur

KLu-Veteranendag op de Vliegbasis Eindhoven

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. Locatie: n.t.b.

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.

