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Op 11 oktober 2018 om 14.00 uur komen wij 

weer bij elkaar in gebouw Levensbouw. Er is dan 

geen apart programma. Er is meer dan voldoende 

ruimte aanwezig om gezellig met elkaar bij te 

praten. 

 

 

 

Ook dit jaar organiseert de Afdeling 

Midden-Brabant de herdenking van 

de bevrijding van Goirle. Vele 

geallieerde militairen hebben hier  

74 jaar geleden grote offers 

gebracht. 

 

De herdenking van de bevrijding 

vindt plaats op begraafplaats Sint 

Jan aan de Sint Jansstraat op 

zondag 21 oktober 2018 om 

16.00 uur. Tijdens de herdenking zal bijzondere aandacht worden besteed 

aan een van de Britse militairen, die hier is begraven. Bij de herdenking zijn 

ook vertegenwoordigers van de Britse en de Poolse ambassade aanwezig. 

 

Na afloop van de herdenking is er gelegenheid tot koffiedrinken in de kapel 

van het Cultureel Centrum Jan van Besouw. Uw aanwezigheid wordt bijzonder 

op prijs gesteld. Tenue: indien in het bezit Bondstenue met groot model 

decoraties. 

 

 

 

 

 
Op zaterdag 27 oktober a.s. vanaf 13.00 uur wordt weer de Veteranendag 

Hart van Brabant georganiseerd, dit keer in Gilze en Rijen. De veteranen uit de 

regio Hart van Brabant zijn hiervoor uitgenodigd. Mocht u nog geen 

uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u zich alsnog aanmelden via 

veteranendag@veteranendaghartvanbrabant.nl  

HERDENKING BEVRIJDING VAN GOIRLE 21 OKTOBER 2018 

BIJEENKOMST IN LEVENSBOUW 11 OKTOBER 2018 

VETERANENDAG IN GILZE EN RIJEN OP 27 OKTOBER 2018 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
mailto:veteranendag@veteranendaghartvanbrabant.nl


Vanaf 10.00 uur is er in Rijen op de Nassaulaan een interessant openbaar 

programma met veel militaire bezienswaardigheden en activiteiten. U bent van 

harte welkom om hier een kijkje te nemen. 

 

 

 

Op zondag 28 oktober 2018 vindt de herdenking van de 

bevrijding van Moergestel plaats. Om 13.00 uur vindt er een 

bijeenkomst plaats in Den Boogerd, St. Jansplein 5 in 

Moergestel. 

 

Om 13.45 uur gaat een tocht naar het monument van Generaal 

Barber. Daar vindt de kranslegging plaats. Tenue: indien in het 

bezit Bondstenue met groot model decoraties. 

 

 

 

 

In 2018 is het precies een eeuw 

geleden dat de  

Eerste Wereldoorlog 

eindigde. Deze rampspoed, ook 

wel Apocalyps genoemd, had 

toen het immense aantal van 

ca. 20 miljoen levens gekost, 

plus 21 miljoen invaliden. Deze 

oorlog leidde hiernaast tot de 

val van drie keizerrijken plus 

het Ottomaanse Rijk en vormde 

de opmaat voor WO II. 

 

In de meeste Europese landen zal de Great War in 2018 ongetwijfeld veel 

aandacht krijgen. Vooral op 11 november 2018, Remembrance Day, te 

vergelijken met onze 4 mei herdenking.  

 

In Nederland leeft de WO I veel minder, want Nederland was in 1914-1918 

neutraal. Daardoor krijgt dit immense drama bij ons helaas weinig aandacht. 

Hierdoor weet men er in ons land eigenlijk ook vrij weinig over. De vraag door 

welke oorzaken en door welke partijen de rampzalige Eerste Wereldoorlog is 

veroorzaakt, zorgt echter in de rest van Europa nog altijd voor veelal heftige 

discussie en controverse. 

 

De presentatie door ons lid dhr. Jan Pieter Six op 8 november 2018 om 

19.30 uur heeft als doel de complexe situaties voor eenieder begrijpelijk te 

maken. Aandacht zal worden besteed aan de belangrijkste stromingen, aan de 

schuldvraag en de oorzaken. Hij besteedt ook aandacht aan de gevolgen van 

deze gruwelijke oorlog. 

 

 

 

Op donderdag 15 november 

2018 om 14.00 uur wordt de 18e 

jaarlijkse Internationale 

Herdenkingsplechtigheid gehouden 

bij het Monument van 

Verdraagzaamheid in Haelen. In 

2001 werd het Monument van 

Verdraagzaamheid opgericht als 

blijvende herinnering aan de 

oorlogsjaren 1940-1945 en aan 

ruim 700 militairen van  

11 nationaliteiten die in het 

Leudalgebied hun leven hebben verloren. U kunt zich aanmelden  

tot 28 oktober 2018 bij de secretaris Hans Kroes, hanskroes@home.nl  

 

Tenue: indien in het bezit Bondstenue met groot model decoraties.  

HERDENKING BEVRIJDING MOERGESTEL 28 OKTOBER 2018 

PRESENTATIE OORZAKEN VAN WO I  OP 8 NOVEMBER 2018 

HERDENKING MONUMENT VAN VERDRAAGZAAMHEID 15 NOV. 

mailto:hanskroes@home.nl


 

 

 

Het Veteraneninstituut en het 

Nationaal Comité Veteranendag 

nodigen veteranen uit voor de 

jaarlijkse Veteranenlezing op 

maandag 5 november 2018 in 

Congrescentrum ‘De Reehorst’ in Ede. Met het thema ‘Relaties onder vuur. 

Samen aan zet.’ gaat de lezing over de belangrijke rol van het thuisfront in het 

leven van de veteraan. Waar krijgen de veteraan en zijn of haar thuisfront 

mee te maken in de voorbereiding op een missie, tijdens de uitzending en in 

de tijd daarna? Hoe communiceer je met elkaar? Op welke manier kan de 

veteraan samen met zijn of haar thuisfront de ervaringen een plek geven?  

 

Meer informatie: klik hier. Aanmelding voor 26 oktober 2018. 

 

 

 

 

Het Bondsbureau van de Bond van Wapenbroeders in 

Leusden wordt eind dit jaar gesloten. Daarom is de 

inventaris tot 20 oktober a.s. te koop zoals 7 tafels, 

vergaderstoelen en 6 plastic stoelen, staande kasten 

en liggende kasten(staal), een kluiskast(staal), houten 

bureaus en aantal bureaustoelen. Informatie bij  

Voorbeeld wijkt af          dhr. Berkhof  0628940167 of dhr. Orsel 0653372092. 
 

 

 

 

Onlangs hebben wij een bedrag van € 75 

ontvangen van SponsorKliks voor alle 

aankopen die onze leden, donateurs of 

belangstellenden in de afgelopen periode 

op internet heeft gedaan via 

SponsorKliks. 

 

Het werkt dus echt! 

 

Doet u uw inkopen op internet en u wilt ons ondersteunen, hoeft u alleen als 

de link van SponsorKliks op te starten. U zoekt even naar uw internetwinkel en 

‘klaar is Kees’.  

 

Meer informatie treft u onderaan deze pagina. Alvast hartelijk dank! 

 
 

 

De agenda 2018 is opgenomen in bijlage 1 en te vinden op onze website. 

 

 
 

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.     
 

 

AGENDA 

SLUITING BONDSBUREAU  

NAMENS HET BESTUUR:  

VETERANENLEZING 2018  

SPONSORKLICKS 

https://www.veteraneninstituut.nl/veteranenlezing2018/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/agenda
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 

 

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:  

 

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 

 

zo 28 okt 13.00 uur  Herdenking bevrijding Moergestel in Den Boogaard,  

Sint Jansplein 5 Moergestel 

13.45 monument Generaal Barber 

do 08 nov 19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw 

Presentatie dhr. Jan Pieter Six over de oorzaken van de Eerste 

Wereldoorlog. 

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

