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START VAN HET NIEUWE SEIZOEN: PRESENTATIE
OVER NIEUW-GUINEA 1960 – 1962 OP 13 SEPTEMBER 2018
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.
Op donderdag 13 september
2018 om 19.30 uur houdt
Jaap Nieuwkoop een presentatie
over de inzet van Nederlandse
militairen in Nieuw-Guinea 1960
1962 in het gebouw
‘Levensbouw’

Bijeenkomst
11 oktober
Herdenking
bevrijding van
Goirle
21 oktober
Terugblik
activiteiten
Overleden
Wapenbroeders
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Namens het bestuur

1962 luidt het einde in van ons
koloniaal bestaan in het Verre
Oosten. Soekarno eist al jaren
Nieuw-Guinea op. Volgens de
president maakt dit gebied deel uit van Indonesië. De Nederlandse regering
ontkent dit ten stelligste en begint meer troepen naar de regio te sturen. Al
snel blijkt dat Nederland op politiek gebied alleen komt te staan. De
grootmachten Amerika en de Sovjet-Unie willen hun invloed in Indonesië
uitbreiden. Zij zetten Nederland onder druk. Nederland probeert nog via de VN
om de Papoea’s naar zelfstandigheid te begeleiden, maar als Indonesië de
militaire druk steeds verder opvoert en Amerika Nederland niet steunt, moet
de Nederlandse regering in augustus 1962 het land overdragen aan de VN. 18
Gesneuvelde of verongelukte militairen, onder hen een Tilburgse marinier, zijn
op 6 oktober 1962 met een gecharterde DC-7 teruggebracht naar hun
vaderland.

HERDENKING BEVRIJDING VALKENSWAARD 17 SEPTEMBER
Op 17 september 2018 vindt de
jaarlijkse herdenking plaats op het
Britse Ereveld in Valkenswaard,
Verzamelen om ca. 10.15 uur bij
Pannenkoekenhuis, Luikerweg 145
in Valkenswaard. Voor carpoolen
kunt u zich aanmelden bij de
secretaris Hans Kroes,
hanskroes@home.nl.

BIJEENKOMST IN LEVENSBOUW 11 OKTOBER 2018
Op 11 oktober 2018 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 21 OKTOBER 2018
Op begraafplaats St Jan in Goirle zijn
27 geallieerde militairen en 1
Goirlese militair begraven. Tijdens de
herdenking van de bevrijding van
Goirle
op 21 oktober 2018 om 16.00 uur
zal bijzondere aandacht worden
besteed aan een van de Britse
militairen. Meer informatie leest u in
de komende Nieuwsbrief

TERUGBLIK ACTIVITEITEN
Graag kijken wij nog even terug op de afgelopen activiteiten.

Op 3 mei 2018 hebben wij een excursie gebracht aan het Nationaal Militair
Museum. Het was een bijzonder geslaagde dag, die afgesloten werd met een
diner op de Dumoulinkazerne. Het hele verhaal kunt u op de website
teruglezen en de video plus foto’s bekijken.
Ook heeft dhr Hans van Kleijnenbreugel weer
mooie video’s gemaakt van activiteiten uit die
periode
Op 29 juni 2018 heeft de Afdeling MiddenBrabant haar seizoen afgesloten met een
geslaagde jeu de boules en een smakelijke BBQ.
Ook hiervan vindt u een verslag en foto’s op de
website alsmede een video.
Ook van de herdenking van de
gijzelaars op landgoed Gorp en
Roovert op 15 augustus 2018 is
een verslag op onze website en in
het Brabants Dagblad verschenen.
Ook zijn de foto’s en video van
resp. Ineke en Hans van
Kleijnenbreugel te bekijken.

OVERLEDEN WAPENBROEDERS
Helaas is er ook treurig nieuws te melden. Sinds het verschijnen van de vorige
Nieuwsbrief hebben wij door overlijden afscheid moeten nemen van:
-

dhr. Gé de Vet, oud-voorzitter (15 juni 2018),
Erelid dhr. Theo de Kort, oud-secretaris (31 juli 2018),
dhr. Jacques Mannaerts (2 augustus 2018).

De families wensen wij veel sterkte toe met de
verwerking van dit grote verlies. Dat zij rusten
in vrede.

AGENDA
De agenda 2018 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

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

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:
wo

12 sep

10.00 uur

wo

12 sep

19.00 uur

do

13 sep

19.30 uur

ma

17 sep

11.00 uur

Veteranendag Koninklijke Luchtmacht op Vliegbasis Eindhoven
(alleen bestuur)
Brabantse herdenking gesneuvelde militairen in Waalre
(alleen bestuur)
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw
Presentatie dhr. Jaap Nieuwkoop over de inzet van Nederlandse
militairen in Nieuw-Guinea 1960 1962
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

di

20 nov

19.00 uur

wo

12 dec

14.00 uur

do

13 dec

14.00 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw
Presentatie dhr. Jan Pieter Six over de oorzaken van de Eerste
Wereldoorlog.
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

