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IN MEMORIAM: JACQUES VAN DE VEN
Op 17 februari 2018 is ons lid Wapenbroeder Jacques van de
Ven op 77 jarige leeftijd overleden. Jacques heeft tijdens zijn
lidmaatschap van de Bond van Wapenbroeders veel
activiteiten ontplooid en hij heeft veel onze afdeling
betekend. Het volledige In Memoriam is te lezen op onze
website, klik hier. Op 23 februari jl. heeft de uitvaart met
Bondseer plaatsgevonden. Wij wensen Tiny en de familie veel
sterkte toe met de verwerking van dit grote verlies.

BIJEENKOMST OP 8 MAART 2018
Op donderdag 8 maart 2018 vindt onze maandelijkse bijeenkomst in de
middaguren weer plaats. Aanvang 14.00 uur. Neem gerust kennissen of
vrienden mee, die kennis willen maken met de activiteiten van de
Wapenbroeders.

EXCURSIE NAAR DE BERNHARDKAZERNE IN AMERSFOORT
Op donderdag 29 maart 2018
organiseert het RCT WZ-NL een reünie /
excursie naar de Bernhardkazerne in
Amersfoort.
Tot donderdag 8 maart 2018 kunt u
zich aanmelden bij de secretaris
hanskroes@home.nl .
U wordt verzocht uw bijdrage van
€ 22,50,- per persoon voor deze datum te storten op rekening
NL43 INGB 0751 9334 49. t.n.v. dhr. A.C.A.A. van Belkom – Goirle. Meer
informatie kunt u lezen in onze vorige nieuwsbrief.

EXCURSIE NAAR NATIONAAL MILITAIR MUSEUM
MET AFSLUITEND DINER OP 3 MEI 2018
Jaarlijks organiseert de Afdeling Midden-Brabant in de maand mei een
uitstapje voor haar leden en donateurs. Dit jaar hebben wij gekozen om
op 3 mei 2018 met de bus naar het Nationaal Militair Museum te gaan met
afsluitend een diner op de Dumoulinkazerne. Voor deze excursie worden ook
leden van andere Brabantse
afdelingen uitgenodigd.
Tot donderdag 19 april 2018 kunt
u zich aanmelden bij de secretaris
hanskroes@home.nl . U wordt
verzocht uw bijdrage van € 12,50
voor deze datum te storten op
rekening
NL43 INGB 0751 9334 49. t.n.v.
dhr. A.C.A.A. van Belkom – Goirle.

KOMENDE ACTIVITEITEN
De komende maanden kunt u deelnemen aan de volgende activiteiten:
 12 april - 19.30 uur bijeenkomst met een presentatie door Kolonel
b.d. Banse over ‘Onbereikbaar 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.


4 mei – 14.00 uur

herdenking van de bevrijding van Tilburg op het
Ereveld begraafplaats Gilzerbaan.
Voor het verslag van vorig jaar, klik hier.
Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.



11 mei - 10.00 uur reünie tevens Dag der Banieren in Vredepeel.
Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.



11 mei - 18.30 uur



13 mei – 13.00 uur herdenking bevrijding in Gierle (B).
Voor het verslag van vorig jaar, klik hier.
Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.



23 mei – 14.00 uur lezing over Generaal Van Heutsz op de
Lunettenkazerne. Meer informatie volgt.



28 mei – 15.00 uur herdenking in Margraten (L).
Opgave voor kaarten tribune bij de secretaris
hanskroes@home.nl vóór 28 maart 2018.



23 juni – 10.00 uur Limburgse Veteranendag in Roermond
Aanmelding bij de secretaris
hanskroes@home.nl vóór 28 mei 2018.

79e herdenking bevrijding Alphen.

SPONSORKLIKS
In een vorige Nieuwsbrief bent u geïnformeerd dat u
onze Afdeling Midden-Brabant gratis kunt
sponsoren via SponsorKliks.
Regelmatig krijg ik aanbiedingen met (relatief) hoge
kortingen van grote bedrijven. Deze berichten wil ik
doorsturen naar geïnteresseerden. Hiervoor kunt u
zich aanmelden bij hanskroes@home.nl .
>>>>>

Meer informatie over SponsorKliks is te vinden op onze website.

AGENDA
De agenda 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

REÜNIE / EXCURSIE NAAR HET
NATIONAAL MILITAIR MUSEUM MET AFSLUITEND EEN DINER
1.

Op donderdag 3 mei 2018 organiseert de Afdeling Midden-Brabant voor haar leden
en de donateurs met hun partners een excursie naar het Nationaal Militair Museum
met afsluitend een diner op de Dumoulinkazerne. Aan deze reünie / excursie kunnen
ook Wapenbroeders en hun partners deelnemen van Brabantse afdelingen van de
Bond van Wapenbroeders en een enkele belangstellende Wapenbroeders uit de
provincie Limburg.

2.

Programma
Het programma voor de reünie tevens excursie op 3 mei 2018 is als volgt:
- 11.00 uur Aankomst Nationaal Militair Museum Soesterberg.
- 16.30 uur Aperitief in het Theater op de Dumoulinkazerne.
- 17.30 uur Diner in buffetvorm in het Theater op de Dumoulinkazerne.
- 18.30 uur Vertrek huiswaarts.

3.

Heenreis en terugreis naar Soesterberg
Voor dit bezoek wordt een bus voor 40 passagiers ingezet. De bus rijdt op de heenweg
vanaf de parkeerplaats bij begraafplaats Vredehof, Gilzerbaan in Tilburg. Vervolgens
wordt een tussenstop gemaakt op de parkeerplaats McDonalds in Rosmalen aan
de A-2. Op de terugweg rijdt de bus langs dezelfde opstapplaatsen.
Opstapplaatsen voor de deelnemers en tijdstippen (*) van vertrek/ terugkeer op de
parkeerplaatsen:
a. 09.30 uur
: Vertrek begraafplaats Vredehof, Gilzerbaan 98, 5032 VC
Tilburg.
b. 10.15 uur
: Vertrek parkeerplaats McDonalds Rosmalen aan de A-2
(Burg. Burgerlaan 48, 5245 NH Rosmalen).
c. 11.15 uur
: Aankomst Nationaal Militair Museum.
(Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest).
d. 16.15 uur
e. 16.30 uur

: Vertrek Nationaal Militair Museum.
: Aankomst Dumoulinkazerne
(Amersfoortsestraat 80, 3769AL, Soesterberg).

f. 18:30 uur
g. 19.30 uur

: Vertrek Dumoulinkazerne
: Vertrek parkeerplaats McDonalds Rosmalen aan de A-2
(Burg. Burgerlaan 48, 5245 NH Rosmalen).
: Aankomst Vertrek begraafplaats Vredehof.
*) tijden op basis van planning.

h. 20:15 uur

4.

Kosten
De deelnemersbijdrage bedraagt voor iedereen € 12,50 per persoon.
Hierbij zijn inbegrepen:
- entree Nationaal Militair Museum in Soesterberg,
- een rijst- / bamimaaltijd (diner),
- 2 consumptiebonnen tijdens aperitief en diner,
- busreis naar Soesterberg

Niet inbegrepen zijn:
- koffie / thee / lunch in Nationaal Militair Museum in Soesterberg.
- rondleiding in museum.
5.

Aanmelding
Tot woensdag 19 april 2018 kunt u zich aanmelden voor deze excursie aanmelden
bij de secretaris Hans Kroes (hanskroes@home.nl).
Belangrijk:
 Bij de aanmelding graag ook het nummer van uw paspoort, identiteitsbewijs of
rijbewijs vermelden.
 Graag ook vermelden of u en evt. uw partner over een veteranenpas of een
museumjaarkaart beschikt.

6.

Bijdrage
U wordt verzocht de bijdrage van € 12,50 per persoon van uw afdeling te verzamelen
en het totaalbedrag uiterlijk 19 april 2018 over te maken naar het
rekeningnummer NL 43 INGB 0751 9334 49 t.n.v. dhr. A.C.A.A. van Belkom - Goirle
onder vermelding van onder vermelding van “Excursie Nationaal Militair Museum
2018”.

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
U en uw evt. partner dient een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of
rijbewijs) bij zich te hebben in verband met de toegang tot de Dumoulinkazerne.
Houders van de veteranenpas en de museumjaarkaart krijgen korting bij de toegang
het Nationaal Militair Museum. Bij de bepaling van de bijdrage is er van uitgegaan dat
een aantal deelnemers de veteranenpas of de museumjaarkaart meeneemt.

BIJLAGE 2

AGENDA
WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT

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)
do

08 mrt

14.00 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

di

13 mrt

19.00 uur

do

29 mrt

09.00 uur

do

12 apr

19.30 uur

do

03 mei

09.30 uur

vr

04 mei

14.00 uur

Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Reünie tevens excursie naar de Bernhardkazerne in Amersfoort
met samenwerkende afdelingen RCT WZ-NL
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw
Presentatie Kolonel b.d. Banse over ‘Onbereikbaar 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.
Jaarlijks uitstapje en diner naar Nationaal Militair Museum in
Soesterberg met afsluitend diner in de Dumoulinkazerne
voor de Brabantse afdelingen.
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

11 mei

10.00 uur

vr

11 mei

18.30 uur

zo

13 mei

12.30

Reünie tevens Dag der Banieren op de Lgen Bestkazerne in
Vredepeel
79e herdenking Alphense gesneuvelden en 74e herdenking
Poolse gesneuvelden
Herdenking bevrijding in Gierle (B)

wo

23 mei

14.00 uur

Lezing over Generaal Van Heutsz op de Lunettenkazerne

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

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

10.00 uur

Veteranendag Koninklijke Luchtmacht op Vliegbasis Eindhoven

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

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

