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Op donderdag 12 april 2018 om 19.30 uur komt in ‘Levensbouw’ de zoon 

van oud Nederlands-Indië, Korea en Nederlands Nieuw Guinea veteraan, 

Carel Banse aan het woord. “Nooit werd er thuis gesproken over zijn 

oorlogservaringen of over zijn leven in die 

wereld ver van huis”. De zoon, Kolonel KLu 

b.d. drs. Carel Banse, vertelt deze avond 

over zijn speciale relatie met zijn vader en 

welke invloed diens oorlogservaringen en de 

oorlog in Nederlands-Indië binnen het gezin 

hadden. Carel jr. licht ook toe hoe hij 

invulling geeft aan zijn waardering voor 

veteranen. Dit wordt een bijzondere avond. 

Iedereen is van harte welkom. De toegang 

en de koffie zijn gratis. Tenue: civiel.     Meer informatie op onze website.  

 

 

 

 

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 de 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. Tenue: Bondstenue met batons.  

Meer informatie op onze website. 

 

 

 

 

Op vrijdag 

4 mei 2018 vinden in 

Tilburg en in Goirle de 

volgende herdenkingen 

plaats: 

 

 

 

(Tenue: Bondstenue met 

groot model decoraties) 

 

DODENHERDENKINGEN OP 4 MEI 2018 
 

PRESENTATIE ‘ONBEREIKBAAR DICHTBIJ’ DOOR  

KOLONEL B.D. BANSE OP 12 APRIL 2018 
 

EXCURSIE NAAR NATIONAAL MILITAIR MUSEUM  

MET AFSLUITEND DINER OP 3 MEI 2018 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/454-presentatie-%E2%80%98onbereikbaar-dichtbij%E2%80%99-door-kolonel-bd-banse
https://www.nmm.nl/
mailto:hanskroes@home.nl
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/448-excursie-nationaal-militair-museum--afsluitend-diner-dumoulinkazerne


 om 14.00 uur: Ereveld begraafplaats Gilzerbaan.  

Traditiegetrouw herdenkt jaarlijks onze Afdeling Midden-Brabant de 

76 militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog en bij de bevrijding 

in Tilburg of directe omgeving zijn gesneuveld.  

U en uw evt. partner zijn van harte uit deze herdenking bij te 

wonen. Wapenbroeders zullen met het banier aanwezig zijn om een 

eresaluut te brengen aan hen, die hun leven voor onze vrijheid 

hebben gegeven.  

Met de kinderen van groep 8 van BS De Blaak, die het monument en 

de graven op het kerkhof hebben geadopteerd, willen wij tijdens de 

plechtigheid aandacht schenken aan de vrijheid, die wij nu hebben. 

 om 19.00 uur: Heikese kerk Tilburg en  

om 20.00 uur: Dodenherdenking Tilburg in het Vrijheidspark. 

 om 20.00 uur: Dodenherdenking in Goirle bij de Gedenktafels,   

                        verzamelen om 19.45 uur bij CC Jan van Besouw. 
 

 

    

Op vrijdag 11 mei 2018 vindt 

de jaarlijkse reünie tevens Dag 

der Banieren plaats op de 

Luitenant-generaal Bestkazerne 

in Vredepeel.  

 

Meer informatie treft u aan in 

bijlage 1 bij deze Nieuwsbrief of 

op onze website. U kunt zich 

aanmelden tot 26 april 2018.  

 

 

 

Sinds 1940 wordt voor de 79e achtereen 

volgende keer in Alphen, mede in 

aanwezigheid van een delegatie van de 

Poolse Ambassade, de dodenherdenking 

gehouden. Dit jaar op vrijdag 11 mei 

2018. Om 18.30 uur verzamelen in  

CC Den Heuvel in Alphen. Meer informatie 

op onze website. 

 

 

    

Zoals bekend onderhoudt onze 

Afdeling Midden-Brabant nauwe 

banden met de Koninklijke Nationale 

Strijders Bond, regio Turnhout. Om 

deze reden nemen wij jaarlijks deel 

aan de herdenkingsplechtigheid aan 

het monument voor de neergestorte 

vliegtuigen in Gierle (B). Dit jaar vindt 

de herdenking plaats op 13 mei 2018 

om 13.30 uur. Een impressie van 

deze herdenking in 2017 kunt u hier lezen. Carpoolen vanaf begraafplaats 

Vredehof in Tilburg om 12.30 uur, opgave bij de secretaris 

hanskroes@home.nl.  

 

 

 

Op woensdag 23 mei 2018 organiseert de Afdeling  

’s-Hertogenbosch e.o. een presentatie over Generaal J.B. 

van Heutsz in het KEK-complex van de Lunettenkazerne, 

Lunettenlaan 201, 5263 NT te Vught.  

U wordt met uw evt. partner van harte uitgenodigd. 

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. 

 

De presentatie wordt verzorgd door mw. Vilan van de Loo.  

DAG DER BANIEREN OP 11 MEI 2018  

PRESENTATIE OVER GENERAAL VAN HEUTSZ 23 MEI 2018 

HERDENKING IN ALPHEN OP 11 MEI 2018  

HERDENKING IN GIERLE (B) OP 13 MEI 2018 

https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/rct-wz-nl/nieuws/106-reunie-tevens-dag-der-banieren-2018-op-de-lgen-bestkazerne-vredepeel
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/alphen/nieuws/228-dodenherdenking-alphen-nb
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/alphen/nieuws/228-dodenherdenking-alphen-nb
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/359-herdenking-in-gierle-b
mailto:hanskroes@home.nl


Programma: 

13.30-14.00 uur Ontvangst met koffie en cake. 

14.00 uur  Opening. 

14.15-15.00 uur Presentatie met lichtbeelden over de  

   Generaal J.B. van Heutsz. 

15.30 uur  Gezellig samenzijn met loterij.  

17.00 uur  Maaltijd in de mess (voor eigen rekening). 

Aanmelden voor 10 mei 2018.  

Tenue: Indien in bezit Bondstenue met batons.  

 

 

Op 23 juni 2018 vindt vanaf 10.00 uur voor de 14e maal de Limburgse 

Veteranendag in Roermond plaats. Wapenbroeders en hun evt. partners 

worden hiervoor van harte uitgenodigd. Meer informatie over het 

dagvullende programma en het tenue vindt u op onze website. Aanmelding 

is mogelijk bij secretaris hanskroes@home.nl vóór 28 mei 2018. 

 

 

In aanloop naar de herdenkingen op 

4 mei a.s. is het bestuur van de 

Afdeling Midden-Brabant in de 

maanden april en mei druk bezig met 

het verzorgen van gastlessen over de 

Tweede Wereldoorlog, de bevrijding 

en vrijheid op een aantal 

basisscholen in Goirle en Tilburg. 

 

Op 2 mei geven wij om 14.30 uur 

in het Grand café in Guldenakker een 

presentatie over ‘Goirle tijdens 

de Tweede Wereldoorlog’. Hier is iedereen van harte welkom. 
 

 

 

De agenda 2018 is opgenomen in bijlage 3 en te vinden op onze website. 

 

 
 

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.     
 

NAMENS HET BESTUUR:  

LIMBURGSE VETERANENDAG OP 23 JUNI 2018 

GASTLESSEN EN PRESENTATIES WO II EN VRIJHEID 

AGENDA 

https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/rct-wz-nl/nieuws/142-uitnodiging-limburgse-veteranendag-2018
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/rct-wz-nl/nieuws/142-uitnodiging-limburgse-veteranendag-2018
mailto:hanskroes@home.nl
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/agenda
mailto:schrijver30@zonnet.nl
mailto:hanskroes@home.nl
mailto:ad.van.belkom@home.nl
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant
https://www.facebook.com/wapenbroedersmiddenbrabant?fref=nf
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018
http://www.wapenbroederszuid.nl/images/files/SponsorKliks.pdf


 

 

BIJLAGE 1 

 

Bond van Wapenbroeders  
Afdeling Midden-Brabant 

 

 

 

UITNODIGING REÜNIE TEVENS DAG DER BANIEREN OP DE 

LGEN BESTKAZERNE - VREDEPEEL 

 
1. Op vrijdag 11 mei 2018 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 € 7,00 per persoon. Hierbij zijn inbegrepen: 

- koffie/ thee + cake bij de ontvangst,  

- een rijst- / bamimaaltijd. 

 

4. Aanmelding 

Tot donderdag 26 april 2018 kunt u zich aanmelden bij de secretaris Hans Kroes 

(hanskroes@home.nl) aanmelden voor deze Dag der Banieren.  

 

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   

mailto:hanskroes@home.nl
mailto:hanskroes@home.nl
http://www.wapenbroederszuid.nl/


 

 

 

 

5. Bijdrage 

U wordt verzocht uw bijdrage van € 7,00 per persoon uiterlijk 26 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 “Dag der Banieren 2018”.  

 

6. Tenue 

 Indien in het bezit van Bondstenue of een ander verenigingstenue: met batons.  

 

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 11 mei 2018 op de Luitenant-generaal Bestkazerne te mogen verwelkomen. 

 



 BIJLAGE 2 

  



 

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  

2018: (enkele data nog onder voorbehoud) 

do 12 apr 19.30 uur 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. 

wo 02 mei 14.30 uur Presentatie Goirle tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Guldenakker in Goirle, Grand Café 

do 03 mei 09.30 uur Jaarlijks uitstapje en diner naar Nationaal Militair Museum in  

Soesterberg met afsluitend diner in de Dumoulinkazerne 

voor de Brabantse afdelingen. 

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) 

 

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 

 

http://www.onbereikbaardichtbij.nl/
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/448-excursie-nationaal-militair-museum--afsluitend-diner-dumoulinkazerne
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/448-excursie-nationaal-militair-museum--afsluitend-diner-dumoulinkazerne
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
https://www.defensiedagen.nl/memorial-day
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.limburgseveteranendag.nl/
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.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/agenda/662-veteranendag-koninklijke-luchtmacht-op-vliegbasis-eindhoven
http://www.brabantsgesneuvelden.nl/herdenking2018.html


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 

 
 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuidelijknederland.nl/denboschagenda.htm

