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Het bestuur wenst u allen een gelukkig 

en vooral een gezond 2018 toe. 

Hopelijk hebt u in de familiesfeer 

kunnen genieten van de afgelopen 

feestdagen en van de jaarwisseling.  

 

In het vorige jaar 2017 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 2017 treft u veel informatie 

aan en eigenlijk zou u ook de foto’s niet 

mogen vergeten.  

 

Het bestuur is al weer volop voor u bezig om activiteiten voor het jaar 2018 te 

organiseren. In de agenda (bijlage 2) kunt u lezen welke activiteiten dit jaar 

zullen gaan plaatsvinden.  Onze eerste activiteit is  

onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari 2018. U doet uw bestuur geen 

groter plezier om de activiteiten zo veel mogelijk te bezoeken. 

 

 

 

Met uw evt. partner bent u van harte 

uitgenodigd voor de Nieuwjaars-

bijeenkomst, die plaats zal vinden in 

gebouw “Levensbouw” op zaterdag  

6 januari 2018 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. 

 

 

 

 

De Algemene Ledenvergadering van 

onze Afdeling Midden-Brabant zal 

plaatsvinden op donderdag  

8 februari 2018 om 19.30 uur. 

 

Wij verzoeken onze leden en 

donateurs hierbij aanwezig te zijn. 

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST OP 6 JANUARI 2018 

GELUKKIG NIEUWJAAR 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuwsbrieven
https://onedrive.live.com/?cid=C7F8ACA79A606CB6&id=C7F8ACA79A606CB6%21146


 

 

 

 

Hoewel de datum nog niet definitief 

vast staat, zal het samenwerkings-

verband RCT WZ-NL op 29 maart of op 

22 maart 2018 een reünie / excursie 

naar de Berhardkazerne in Amersfoort 

organiseren. Er wordt onder meer een 

bezoek gebracht aan het Opleidings- en 

Trainingscentrum Manoeuvre alsmede 

aan het Regiment Verbindingstroepen.  

Meer informatie treft u aan in de 

volgende nieuwsbrief. 

 
 
 

Bij het Veteraneninstituut kunt u uw  

NS dagkaart 2018 aanvragen en kunt u 

zich al inschrijven voor de Nederlandse 

Veteranendag in Den Haag op 30 juni. 

 

 

 

 

 

De Rooms-katholieke Geestelijke 

Verzorging bij het Ministerie van 

Defensie, in samenwerking met 

de Stichting Militaire Lourdes 

Bedevaart, nodigt (oud) 

militairen uit deel te nemen aan 

de Militaire bedevaart naar 

Lourdes 2018, die plaats vindt 

van 18 tot 20 mei 2018. Meer 

informatie vindt u in bijlage 1. 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd 

dat U kunt onze Afdeling Midden-Brabant op een 

heel eenvoudige manier financieel extra 

ondersteunen bij uw aankopen online en dat het u 

niets extra kost! Ga de volgende keer, wanneer u 

online iets gaat kopen, eerst naar onze pagina op 

Sponsorkliks  

 

Meer informatie over SponsorKliks kunt u hier vinden. 

 

 
 

 

De agenda 2018 is opgenomen in bijlage en te vinden op onze website. 
 

 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.     
 

AGENDA 

SPONSORKLIKS 

AANVRAAG NS DAGKAART / INSCHRIJVEN NL-VETERANENDAG 

REÜNIE TEVENS EXCURSIE NAAR BERNHARDKAZERNE  

MAART 2018 

60ste INTERNATIONALE MILITAIRE BEDEVAART 

18-20 MEI 2018 NAAR LOURDES 

https://www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018
https://onedrive.live.com/?cid=C7F8ACA79A606CB6&id=C7F8ACA79A606CB6%2132927&parId=C7F8ACA79A606CB6%219553&o=OneUp
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/agenda
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant
https://www.facebook.com/wapenbroedersmiddenbrabant?fref=nf
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018
https://onedrive.live.com/?cid=C7F8ACA79A606CB6&id=C7F8ACA79A606CB6%2132927&parId=C7F8ACA79A606CB6%219553&o=OneUp


 

BIJLAGE 1 

 

 
60

ste
  INTERNATIONALE MILITAIRE BEDEVAART  

18-20 MEI 2018 NAAR LOURDES 

 

 

Met als thema “Vredeop aarde” ontmoeten militairen uit tientallen landen elkaar in een 

ambiance van bezinning en gebed, afgewisseld met lichtere momenten van gezelligheid en 

kameraadschap. 

 

De Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Defensie, in 

samenwerking met de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart, nodigt militairen uit deel te 

nemen aan de Militaire bedevaart naar Lourdes 2018, die plaats vindt van  

18 tot 20 mei 2018.  

 

Het zal de 60
ste

 keer zijn dat deze Militaire bedevaart gehouden wordt. Met name voor 

degenen die al eens eerder mee zijn geweest een goede aanleiding om de kennismaking met 

Lourdes te hernieuwen en oude bekenden te ontmoeten. De organisatie heeft een optie op 

extra hotelkamers genomen, dus u bent van harte welkom! 

 

Internationale grootse vieringen worden afgewisseld met intiemere bijeenkomsten op 

nationaal niveau. Verder is er ruimte voor onderling contact, o.m. tijdens een gezamenlijke 

receptie met lunch, een excursie en een internationaal sportevenement. 

Alle (post)actieve militairen en burgerambtenaren van Defensie tot en met 75 jaar zijn 

welkom om deel te nemen. Zij mogen ieder één introducé(e) of begeleid(st)er meenemen. 

Bent u ouder dan 75 jaar, dan bekijkt een arts met u de mogelijkheden. 

 

Uitgangspunt is dat iedere deelnemer in staat moet zijn om met een bus te reizen. We zetten 

zowel dag- als nachtbussen in, e.e.a. afhankelijk van het aantal aanmeldingen.  

Mocht u daartoe niet in staat zijn, bijvoorbeeld vanwege afhankelijkheid van een rolstoel,  

wordt bezien of er een vliegtuigstoel voor u beschikbaar is. Het bestuur laat zich in dat geval 

adviseren door een arts. Hetzelfde geldt voor de leeftijdsbeperking.  

 

De reis kan ook per motor gemaakt worden, met een speciaal reisprogramma, waaronder een 

Battlefield tour. Deze tour begint op 15 mei en eindigt op 24 mei. 

 

Meer informatie vindt u op de website: www.militairebedevaart.nl Daar vindt u ook een 

digitaal inschrijfformulier.  

 

Uw inschrijving moet vóór 1 maart 2018 binnen zijn.  

 

Voor de motorreis vindt u aanvullende informatie op http://www.militairemotorbedevaart.nl/ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Meer informatie bij het secretariaat SMLB , telefoon 06 1549 2778 of per email: 

Secr.SMLB@ziggo.nl 

 

http://www.militairebedevaart.nl/
http://www.militairemotorbedevaart.nl/
mailto:Secr.SMLB@ziggo.nl


 

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  

2018: (enkele data nog onder voorbehoud) 

za 06 jan 14.00 uur Nieuwjaarsreceptie in Levensbouw 

 

za 20 jan 14.00 uur Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur) 

do 08 feb 19.30 uur Bijeenkomst en Algemene Ledenvergadering  

Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw 

do 08 mrt 14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw 

 

di 13 mrt 19.00 uur Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)  

do 29 mrt 

of  

22 mrt 

09.00 uur Reünie tevens excursie naar de Bernhardkazerne in Amersfoort 

met samenwerkende afdelingen RCT WZ-NL  

(datum onder voorbehoud) 

do 12 apr 19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw 

Presentatie Kolonel b.d. Banse over ‘Onbereibaar dichtbij’. 

Het verhaal van zijn vader en over gebeurtenissen in de periode 

van 1945-1949 waarbij ca. 200.000 militairen incl. KNIL voor 

ons Koninkrijk zijn ingezet 

ntb      mei  Jaarlijks uitstapje en diner,  

locatie en datum nog nader te bepalen. 

vr 04 mei 14.00 uur Herdenking Ereveld begraafplaats Gilzerbaan in Tilburg 

 

vr 04 mei 19.40 uur 

19.00 uur 

Dodenherdenkingen in Goirle (bij CC Jan van Besouw) en  

Tilburg (Vrijheidspark) 

za 05 mei 10.00 uur Bevrijdingsdefilé in Wageningen 

 

vr 11 mei  

 

10.00 uur Reünie tevens Dag der Banieren op de Lgen Bestkazerne  in 

Vredepeel 

vr 11 mei 

 

18.30 uur 79e herdenking Alphense gesneuvelden en 74e herdenking 

Poolse gesneuvelden 

zo 13 mei 12.30 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 

 

 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/rct-wz-nl/nieuws/106-dag-der-banieren-2015-op-de-lgen-bestkazerne-vredepeel
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/rct-wz-nl/nieuws/106-dag-der-banieren-2015-op-de-lgen-bestkazerne-vredepeel
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/agenda/27-77e-herdenking-alphense-gesneuvelden-en-72e-herdenking-poolse-gesneuvelden
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/agenda/27-77e-herdenking-alphense-gesneuvelden-en-72e-herdenking-poolse-gesneuvelden
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/rct-wz-nl/nieuws/142-limburgse-veteranendag


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 

 

wo 12 sep 19.00 uur Brabantse herdenking gesneuvelde militairen in Waalre 

 

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 Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur) 

zo 21 okt 16.00 uur 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 Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)  

wo 12 dec 

 

14.00 uur Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders  

Zuidelijk Nederland in Vught. 

do 13 dec 14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw 

 

Noot: 

2018: enkele data nog onder voorbehoud 

 

http://www.veteranendag.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/agenda/259-herdenking-fusillade-gijzelaars-op-gorp-en-rovert
http://www.nim-roermond.nl/
http://www.brabantsgesneuvelden.nl/herdenking2018.html
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuidelijknederland.nl/denboschagenda.htm

