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START VAN HET NIEUWE SEIZOEN:
PRESENTATIE OP 14 SEPTEMBER 2017
DOOR BJÖRN VAN DEN BROEK OVER ZIJN MISSIE NAAR MALI
Hopelijk hebt u lekker kunnen genieten tijdens uw
welverdiende vakantie en bent u weer helemaal uitgerust
teruggekomen. In het komende seizoen staat weer een
aantal activiteiten op het programma, waarover wij u zullen
informeren met onze Nieuwsbrieven.
Het nieuwe seizoen start met Majoor Björn van den Broek uit
Tilburg, die op donderdag 14 september 2017 om 19.30 uur zal vertellen
over zijn ervaringen, die hij heeft opgedaan tijdens zijn missie naar Mali.
Majoor Van den Broek werd in 2014 uitgezonden
met de eerste lichting naar Mali. In kamp Castor
in Goa was hij belast met het verwerken van de
verworven inlichtingen. Hij zal het hebben over
de taken van de eenheid, zijn werk en vooral
over het werken bij grote hitte. Hiervoor volgden
de militairen bij aankomst een speciaal
acclimatiseringsprogramma. Iedereen is van
harte welkom op deze avond. De koffie staat klaar.

HERDENKING BEVRIJDING VALKENSWAARD 17 SEPTEMBER
Op 17 september 2017 vindt de
jaarlijkse herdenking plaats op het
Britse Ereveld in Valkenswaard,
Verzamelen om 10.30 uur bij
Pannenkoekenhuis, Luikerweg 145
in Valkenswaard. Voor carpoolen
kunt u zich aanmelden bij de
voorzitter Jan Schrijver, op zijn
nieuwe mailadres
schrijver30@outlook.com

BIJEENKOMST IN LEVENSBOUW 12 OKTOBER 2017
Op 12 oktober 2017 komen wij weer om 14.00 uur in gebouw Levensbouw
bij elkaar. Er is dan geen apart programma. Er is meer dan voldoende ruimte
aanwezig om gezellig met elkaar bij te praten.

HERDENKING BEVRIJDING VAN GOIRLE 22 OKTOBER 2017
Op het Ereveld van begraafplaats St Jan in Goirle zijn 4 Poolse militairen
begraven. Tijdens de herdenking van de bevrijding van Goirle op 22 oktober
2017 om 16.00 uur zal bijzondere aandacht worden besteed aan deze
militairen. Meer informatie leest u in de komende Nieuwsbrief

PUBLIC RELATIONS IN UDENHOUT/ONDERSTEUNING GEZOCHT
Een keer per jaar is de Afdeling Midden-Brabant op een braderie te vinden om
de omgeving kennis te laten maken met de Wapenbroeders. Ook willen wij
dan nieuwe leden of donateurs werven.
Op zondag 10 september 2017zijn wij hiervoor op de Unentse Mert in
Udenhout aanwezig.
Dringend gezocht. Wij zoeken dringend een Wapenbroeder, die bereid is om
op 10 september vanaf 12.30 uur aanwezig te zijn voor Public Relations en in
staat is om de informatiestand mee te helpen opruimen. Graag aanmelden bij
de secretaris hanskroes@home.nl .
Ook u kunt ons meehelpen om nieuwe leden of donateurs te
werven. U kunt familie of bekenden een folder geven voor
lidmaatschap van de Bond van Wapenbroeders of een folder
van donateur van de Afdeling Midden-Brabant.
Deze folders kunt u downloaden via de linken of krijgen bij de secretaris Hans
Kroes. Begin het seizoen goed!! Breng een nieuw lid of nieuwe donateur mee.

TERUGBLIK
Graag kijken wij nog even terug op de afgelopen gebeurtenissen.
Op 10 mei 2017 hebben wij een excursie gebracht
aan het Nationaal Monument Kamp Vught. Het hele
verhaal kunt u op de website terug lezen en de foto’s
bekijken.
Op 1 juli 2017 hebben
wij op uitnodiging van dhr.
Ad van Riel een zeer geslaagd bezoek gebracht aan
REASeuro in Riel met afsluitend een BBQ. Ook
hiervan vindt u een verslag en foto’s op de website
alsmede een video van Hans van Kleijnenbreugel.
Ook van de herdenking van de gijzelaars op landgoed
Gorp en Roovert op 15 augustus 2017 is een
verslag op onze website verschenen en zijn de foto’s
en video van resp. Ineke en Hans van Kleijnenbreugel
te bekijken.

WIE IS WIE: HET VERHAAL VAN NETTIE OVERMAN
Door Wapenbroeder Jacques van de Ven is in het kader van
“Wie is wie” een verhaal verschenen over ons lid Nettie
Overman. Haar verhaal treft u aan in bijlage 2. Wij danken
Jacques voor zijn werk en wensen u veel leesplezier.

AGENDA
De agenda 2017 is opgenomen in bijlage 1 en te vinden op onze website.

NAMENS HET BESTUUR:
Voorzitter /
J.C.M. Schrijver (Jan), Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;
PR-functionaris:
Email: schrijver30@outlook.com
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
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BIJLAGE 1

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:
za

02 sep

14.00 uur

Nationale herdenking Indië-monument in Roermond
(aanmelding gesloten)
PR Wapenbroeders op de Unnense mert in Udenhout

zo

10 sep

09.00 uur

wo

13 sep

19.00 uur

do

14 sep

19.30 uur

zo

17 sep

11.00 uur

wo

27 sep

10.00 uur

di

10 okt

19.00 uur

do

12 okt

14.00 uur

KLu-Veteranendag op de Vliegbasis Eindhoven,
PR door Afdeling Midden-Brabant
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: Hilvarenbeek.

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

Provinciale herdenking van Brabantse gesneuvelden in Waalre
(alleen bestuur)
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw,
presentatie over een missie in Mali.
Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard

Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland in Vught.

