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BIJEENKOMST OP 14 DECEMBER 2017
In onze vorige Nieuwsbrief is abusievelijk de datum voor de
maandelijkse bijeenkomst in december een week te vroeg
vermeld. De komende bijeenkomst vindt plaats op
14 december 2017. Er is geen apart programma maar wij
zijn al vast een beetje in de kerstsfeer. Wij ontmoeten u en
uw evt. partner graag bij de laatste bijeenkomst van het
jaar.

NIEUWJAARSRECEPTIE OP 6 JANUARI 2018
U bent van harte met uw evt. partner
uitgenodigd voor de
Nieuwjaarsbijeenkomst, die plaats zal
vinden in gebouw “Levensbouw” op
zaterdag 6 januari 2018 om 14.00 uur.
Wij organiseren weer een uitgebreide
loterij met aantrekkelijke prijzen. Neem
ook uw buren of een goede kennis mee, die kennis wil maken met hetgeen
de Wapenbroeders zoal te bieden hebben.
Meer informatie treft u aan in de uitnodiging, die is opgenomen in bijlage 1.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018
Het lijkt nog ver weg maar wij attenderen u al
vast op de Algemene Ledenvergadering van onze
Afdeling Midden-Brabant op
donderdag 8 februari 2018 om 19.30 uur.
Wij verzoeken u deze datum al vast in uw
nieuwe agenda te noteren.

SPONSORKLIKS
U kunt onze Afdeling Midden-Brabant op een heel
eenvoudige manier financieel extra ondersteunen
bij uw aankopen online.
Het mooie is ……………..het kost u niets extra!
Hoe dat kan?
Ga de volgende keer, wanneer u online iets gaat
kopen, eerst naar onze pagina op Sponsorkliks
Op deze pagina staat rechtsboven het logo van de Wapenbroeders. Op deze
pagina verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder
Bol.com, Coolblue, Mediamarkt en Zalando. Elke aankoop bij een van deze
bedrijven levert onze Afdeling Midden-Brabant een commissie op, terwijl u
zelf dezelfde prijs betaalt. Meer informatie treft u aan in bijlage 2.

TERUGBLIK PRESENTATIE SLAG OM ARNHEM IN 1944
Op 9 november 2017 hield dhr. Jaap
Nieuwkoop bij onze afdeling een presentatie
over de slag bij Arnhem in 1944. Op onze
website is een uitgebreid artikel verschenen.
Mevr. Ineke van Kleijnenbreugel heeft van
deze avond een aantal fraaie foto’s gemaakt,
klik hier.
De presentatie is nog eens te bekijken via de video, die door dhr. Hans van
Kleijnenbreugel is gemaakt.

PRETTIGE FEESTDAGEN
Dit is de laatste Nieuwsbrief van het
jaar 2017 (uitgezonderd belangrijke
mededelingen).
Namens het bestuur van de
Afdeling Midden-Brabant wensen
wij u al vast:

prettige feestdagen
en
een gelukkig en voorspoedig 2018.
AGENDA
De agenda 2017 en 2018 is opgenomen in bijlage 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@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

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOKPAGINA

-------------------U kunt ons ondersteunen door uw internetaankopen te doen via
Sponsorkliks, meer informatie: klik hier. Het kost u niets extra.

BIJLAGE 1

Bond van Wapenbroeders
Afdeling Midden-Brabant

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE
Beste genodigde,
Ieder jaar houdt de Afdeling Midden-Brabant van de Bond van
Wapenbroeders, bij aanvang van het nieuwe jaar, een
Nieuwjaarsbijeenkomst.
Dit jaar wordt deze Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden op zaterdag
6 januari 2018 in gebouw ‘Levensbouw’ aan de Melis Stokestraat 40 in
Tilburg (Parkeren op parkeerplaats van VV NOAD). De aanvang is om
14.00 uur.
Het bestuur van de Afdeling Midden-Brabant nodigt u en uw partner van
harte uit om daarbij aanwezig te zijn.
Wij kunnen elkaar dan het allerbeste voor het nieuwe jaar wensen en daar
tevens een toost op uitbrengen.
Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook kennis maken met onze
wapenbroeders, andere veteranen of (oud) militairen en andere genodigden.
Tevens bent u in de gelegenheid om deel te nemen aan een loterij, waarbij
leuke prijzen zijn te winnen.
Wij ontvangen u graag met een kopje koffie of thee. Verder wordt u het
glas om te toosten en een extra consumptie aangeboden.
Graag tot zaterdagmiddag 6 januari 2018.

Met Wapenbroederlijke groet,
Namens het bestuur,

Jan Schrijver
Voorzitter

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

BIJLAGE 2

Bond van Wapenbroeders
Afdeling Midden-Brabant

SPONSORKLIKS
Voor iedereen die onze Afdeling Midden-Brabant een warm hart
toedraagt is het mogelijk om ons GRATIS te sponsoren. Dat kunt
u doen door uw internetaankopen te doen
via deze link, klik hier. De volledige link is:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018
U kunt bij tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en
Zalando uw internetaankopen doen.
Toon alle winkels
Onderaan de pagina treft u de knop
aan.
Hiermee worden ca. 700 bedrijven zichtbaar.
Er kan ook rechtstreeks op een winkel of artikel worden gezocht.
Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert onze Afdeling
Midden-Brabant een commissie op.
U betaalt dezelfde prijs, het kost u dus niets extra.
Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen.
Via onze link van Sponsorkliks kan elke bestelling of reservering
bij een restaurant geld opleveren voor onze afdeling. Zo is
sponsoren niet alleen heel gemakkelijk, maar nog lekker ook!
Al vast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Het bestuur van Bond van Wapenbroeders,
Afdeling Midden-Brabant.

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

BIJLAGE 3

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:
wo

13 dec

14.00 uur

do

14 dec

14.00 uur

Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland in Vught.
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

2018:
za

06 jan

14.00 uur

Nieuwjaarsreceptie in Levensbouw

za

20 jan

14.00 uur

do

08 feb

19.30 uur

do

08 mrt

14.00 uur

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

di

13 mrt

19.00 uur

do

12 apr

19.30 uur

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

ntb

mei

vr

04 mei

14.00 uur

Jaarlijks uitstapje en diner,
locatie en datum nog nader te bepalen.
Herdenking Ereveld begraafplaats Gilzerbaan in Tilburg

vr

04 mei

za

05 mei

19.40 uur
19.00 uur
10.00 uur

Dodenherdenkingen in Goirle (bij CC Jan van Besouw) en
Tilburg (Vrijheidspark)
Bevrijdingsdefilé in Wageningen

vr

10.00 uur

vr

11 mei
??
11 mei

zo

13 mei

12.30

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

zo

27 mei

14.00 uur

Memorial Day Margraten

za

02 jun

14.00 uur

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)

za

23 jun

10.00 uur

Limburgse Veteranendag in Roermond

18.30 uur

za

30 jun

10.00 uur

Nederlandse Veteranendag in Den Haag

wo

15 aug

12.00 uur

Herdenking fusillade gijzelaars op Gorp en Roovert

za

01 sep

14.00 uur

Nationale herdenking Indië-monument in Roermond

do

13 sep

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

ma

17 sep

11.00 uur

Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard

do

11 okt

14.00 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

za

20 okt

14.00 uur

zo

21 okt

16.00 uur

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Herdenking van de bevrijding van Goirle

za

27 okt

13.00 uur

Veteranendag Hart van Brabant in Gilze en Rijen

do

08 nov

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

di

20 nov

19.00 uur

wo

12 dec

14.00 uur

do

13 dec

14.00 uur

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

Noot:
2018: enkele data nog onder voorbehoud

