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Wist u dat de laatste slag tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in Europa is uitgevochten in 

Nederland? Dat was op ………… het eiland Texel. 

 

Dhr. Jaap Nieuwkoop neemt ons aan de hand en 

laat ons zien wat de Georgiërs op Texel zoal deden 

en welke schermutselingen zich er afspeelden. 

Vooral de vraag: ‘Waarom?’ wordt tijdens deze 

interessante presentatie beantwoord. 

 

In bijlage 1 wordt al vast een tipje van de sluier 

opgelicht. Met uw evt. partner bent u van harte 

welkom bij deze interessanter presentatie op  

11 april a.s., aanvang 19.30 uur. 

Foto: Wikipedia Begraafplaats Lolodze Texel  

 

 

 

In de vorige Nieuwsbrief 2019-03 

heeft u alles kunnen lezen over de 

jaarlijkse reünie tevens Dag der 

Banieren, die plaatsvindt op  

vrijdag 10 mei 2019. De jaarlijkse 

reünie tevens Dag der Banieren zal 

worden gehouden op de Luitenant-

generaal Bestkazerne in Vredepeel.  

 

U kunt zich nog tot 21 april a.s. met 

uw evt. partner aanmelden bij uw 

secretaris hanskroes@home.nl 

Vergeet niet om het nummer van 

uw identiteitsbewijs op te geven.  

 

 

 

Zoals bekend organiseert het bestuur ieder jaar in de 

maand mei een uitje voor haar leden, donateurs en de  

evt. partners. 

Dit jaar gaan wij een wandeling maken in de Spoorzone in 

Tilburg op 14 mei a.s. onder leiding van een stadsgids. 

Na afloop gaan wij naar Oirschot, waar wij weer een 

geweldige Indische rijsttafel zullen genieten. 

Verzamelen in de Spoorzone is op 14 mei a.s.  

om 13.45 uur.  

 

In bijlage 2 treft u alle bijzonderheden aan. Aanmelden is mogelijk bij uw 

secretaris  hanskroes@home.nl tot 4 mei 2019. 

REÜNIE TEVENS DAG DER BANIEREN 2019 

PRESENTATIE DOOR JAAP NIEUWKOOP OP 11 APRIL 2019  

OVER DE LAATSTE SLAG VAN EUROPA’ TIJDENS WO II 

JAARLIJKS UITJE OP 14 MEI A.S. 
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De komende maanden kunt u deelnemen aan de volgende activiteiten: 

• 4 mei - 14.00 uur  herdenking van de bevrijding van Tilburg op het 

   Ereveld begraafplaats Gilzerbaan. 

   In bijlage 3 treft u de uitnodiging aan  

   Het bestuur nodigt u van harte uit hierbij 

   aanwezig te zijn. 

 

• 4 mei - 19.00 uur  Dodenherdenking in Heikesekerk en daarna in  

   Vrijheidspark Tilburg. 

• 4 mei - 20.00 uur  Dodenherdenking in Goirle 

• 5 mei    Bevrijdingsdefilé in Wageningen. 

• 10 mei  - 10.00 uur  Reünie tevens Dag der Banieren in Vredepeel. 

• 12 mei – 13.00 uur herdenking bevrijding in Gierle (B).  

   Voor het verslag van 2017, klik hier. 

   (zie vorige nieuwsbrief) 

• 17 mei - 19.15 uur 80e herdenking bevrijding Alphen. 

• 23 juni – 10.00 uur Limburgse Veteranendag in Roermond 

   Aanmelding bij de secretaris 

   hanskroes@home.nl vóór 28 mei 2019. 

 

 

 

In een aparte bijlage treft u een folder aan van 

De Basis voor een verblijf op basis van half 

pension in een van de prachtige hotelkamers in 

        Doorn voor € 125 per persoon voor twee nachten.  
 

 

 
 

De agenda 2019 is opgenomen in bijlage 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; 

Nuldelijnsondersteuner: 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 

VERBLIJF OP DE BASIS IN DOORN 
 

NAMENS HET BESTUUR:  

KOMENDE ACTIVITEITEN 
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BIJLAGE 1 

 
Presentatie op 11 april, aanvang 19.30 uur door Jaap Nieuwkoop 

over 

‘De laatste slag van Europa’ tijdens WO II op …………… Texel 
 

 
Op 6 april 1945 begint een 

drama dat o.a. bekend 
staat als “De laatste slag 

van Europa tijdens de 
tweede wereldoorlog.”  

 
De Georgiërs, komend uit 
de Kaukasus, komen op 

het eiland Texel. in 
opstand tegen de Duitse  

troepen, waar zij nota 
bene zelf ook deel van 
uitmaken. Hun plan 

mislukt omdat toch enkele 
Duitsers weten te 

ontsnappen, die zowel het 
garnizoen in Den Helder 

waarschuwen, alsmede de bezettingen van de Atlantikwall-batterijen op Texel zelf.  

 
Na een aanvankelijk succes worden de Georgiërs al snel in het defensief 

gedrongen. Vanuit Den Helder worden direct versterkingen aangevoerd. De slag 
begint met een verwoestend artillerie- bombardement op de Georgische posities, 
waarbij ook veel slachtoffers onder de lokale bevolking vallen. Toch ondersteunt 

een deel van de bevolking de opstand. Omdat er geen radioverbindingen mogelijk 
zijn vaart de reddingsboot van De Cocksdorp naar Engeland om daar hulp te gaan 

vragen. Helaas, zonder resultaat. Nadat de laatste steunpunten zijn gevallen 
beginnen de Georgiërs een soort guerrilla-oorlog. Dit duurt tot 20 mei 1945 (dus 
tot ver na de bevrijding).  

 
Dan komen de Canadezen naar het eiland Texel. Zij ontwapenen de beide partijen 

en voeren de Duitsers direct af. Begin juni 1945 worden dan de resterende 
Georgiërs gerepatrieerd naar hun moederland. Zij krijgen daarbij brieven mee van 
de Canadese commandant, de CPN en het plaatselijk verzet. Dit alles om Stalin 

ervan te overtuigen van hun belangrijke rol in de bevrijding van Noord-Nederland. 
Deze inhoud van deze documenten moeten  hen een jarenlang verblijf in Siberië 

besparen.  
 
De hoofdmoot van de lezing zal bestaan uit een verslag over de opstand zelf. Ook 

zal er stil worden gestaan bij de omvangrijke Duitse verdedigingswerken die op 
Texel zijn aangelegd. En tenslotte zal ook  worden ingegaan op de vraag, waarom 

de troepen, die helemaal uit de Kaukasus komen, door de Duitsers in Nederland 
worden geplaatst. Immers ook in Noord-Brabant, o.a. rond Mierlo, Oisterwijk en 

De Biesbosch bevinden zich voor langere of kortere tijd ‘Russen’. 
 
Het belooft weer een interessante presentatie te worden, waarvoor u met uw evt. 

partner van harte uitgenodigd bent. 
 



 

 

BIJLAGE 2 
 

 
Wanneer:  14 mei 2019 

 
Wat:   Stadswandeling Spoorzone Tilburg 

Verzamelen: 13.45 uur 
Waar:  Bg Brokxlaan  
   Parkeerplaats tussen LocHal (3) en     

         Wagenmakerij (5) 
Begin wandeling: 14.00 uur 

 
Vertrek:  16.00 uur 
Aank. Oirschot: 16.30 uur 

Adres:  Echos De Vrijheid, Eindhovensedijk 33, 5688 GN Oirschot 
 

Aperitief:  16.30 uur 

Diner:  17.30 uur Indische Rijsttafel tot ca. 18.45 uur  

  

 
Inclusief:  2 consumptiebonnen 
Bijdrage p.p.: € 0,- 

Aanmelden: tot 4 mei 2019 
 

 

Tekst en foto: Stadsgidserij Tilburg 

 

 
 

De Spoorzone is het gebied van Tilburg dat zich 

elke dag weer een stukje verder ontwikkelt. Het 
is alweer een tijdje geleden dat Stadsgidserij 

Tilburg u de gelegenheid bood om via een 
wandeling op inschrijving eens te komen kijken 
wat er inmiddels allemaal is gebeurd daar aan 

de noordkant van het station. Zo werden 
onlangs Station 88 en de Clarissenhof 

opgeleverd, draaien de restaurants inmiddels op 
volle toeren, is het Ontdekstation – dat onlangs 
werd verrijkt met het Vincent van 

Goghtekenlokaal- alweer een tijdje aan het 
draaien, kregen oude spoorwagons een tweede leven en werd ook de maquette 

van de Spoorzone weer teruggeplaatst. 
 
Uiteraard laten we u deze nieuwste paradepaardjes zien en vertellen we u welke 

ontwikkelingen er nog meer op stapel staan. Want dat ze daar voorlopig nog niet 
uitgebouwd zijn, moge duidelijk zijn. Zo kijken we vol verwachting uit naar de 

oplevering van “de nieuwe huiskamer van Tilburg” als straks de deuren van de 
geheel gerestaureerde Loc-hal open zullen gaan. Een huiskamer waarin o.a. de 

bibliotheek zijn intrek zal nemen. 
 
De wandeling duurt 1 ½ tot 2uur 



 

 

BIJLAGE 3 
 

 

 
 

Goirle, 29 maart 2019 
 

 

Geachte genodigde, 

 

Ieder jaar herdenkt de Bond van Wapenbroeders Afdeling Midden-Brabant, de 76 militairen die 

tijdens de Tweede Wereldoorlog en bij de bevrijding in Tilburg en directe omgeving zijn 

gesneuveld. Deze gesneuvelde militairen liggen begraven op het Ereveld van de begraafplaats 

aan de Gilzerbaan 98, 5032 VC Tilburg (hoek Baronielaan - Gilzerbaan). 

 

De plechtige herdenking vindt plaats op 4 mei 2019 en begint om 14.00 uur. 

 

Wij nodigen u van harte uit deze herdenking bij te wonen. 

 

De Wapenbroeders zullen met het banier aanwezig zijn, om een eresaluut te brengen aan hen, 

die gesneuveld zijn voor onze vrijheid en hier, ver van huis, rusten in vreemde grond. 

 

Graag vernemen wij voor 20 april 2019 of u bloemen wenst te leggen bij het monument.  

U kunt dit per e-mail: schrijver30@outlook.com melden aan de voorzitter van de Afdeling 

Midden-Brabant. 

 

Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. 

 

Namens het bestuur van de Afdeling Midden-Brabant, 

 

 

J.C.M. Schrijver 

Voorzitter 
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BIJLAGE 4 
 

 

AGENDA 

WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT 
 

 
 

De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdag van de maand. 

Locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg  

2019:  

do 11 apr 19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw met 

presentatie. Onderwerp: wordt t.z.t. bekend gesteld 

za 04 mei 14.00 uur Herdenking Ereveld begraafplaats Gilzerbaan in Tilburg 

 

za 04 mei 19.40 uur 

19.00 uur 

Dodenherdenkingen in Goirle (bij CC Jan van Besouw) en  

Tilburg (Heikese kerk en 20.00 uur Vrijheidspark) 

zo 05 mei 10.00 uur Bevrijdingsdefilé in Wageningen 

 

vr 10 mei  

 

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

Vredepeel (datum nog onder voorbehoud) 

zo 12 mei 12.30 Herdenking bevrijding in Gierle (B) 

 

di 14 mei 14.00 uur Jaarlijks uitstapje: Stadswandeling in de Spoorzone - Tilburg en 

diner Echos De Vrijheid in Oirschot 

vr 17 mei 

 

19.15 uur 80e herdenking Alphense gesneuvelden en 75e herdenking 

Poolse gesneuvelden ontvangst vanaf 17.30 uur 

za 25 mei 14.00 uur Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur) 

zo  26 mei 14.00 uur Memorial Day Margraten 

 

za 22 jun 10.00 uur Limburgse Veteranendag in Roermond 

 

za  29 jun 10.00 uur Nederlandse Veteranendag in Den Haag 

 

do 15 aug 12.00 uur Herdenking fusillade gijzelaars op Gorp en Roovert 

 

za 07 sep 14.00 uur Nationale herdenking Indië-monument in Roermond 

 

wo 11 sep 19:00 uur Herdenking Brabants gesneuvelden in Waalre (alleen bestuur) 

 

do 12 sep 19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw met 

presentatie. Onderwerp: wordt t.z.t. bekend gesteld 

 

di 17 sep 11.00 uur Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard 

 

zo 06 okt 11.00 uur Herdenking bevrijding van Baarle 

 

do 10 okt 14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant, locatie n.t.b. 
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za 26 okt 14.00 uur Uitgebreide herdenking van de 75-jarige bevrijding van Goirle, 

in kerk St Jan met medewerking van ensemble Da Capo,  

ca. 15.30 uur begraafplaats St Jan, 

ca. 16.00 uur koffie / thee in CC Jan van Besouw 

za 26 okt 20.00 uur Presentatie video en herdenkingsavond in Jan van Besouw 

met medewerking van de Harmonie O&U. 

Organisatie: Bond van Wapenbroeders, Afd. Midden-Brabant 

zo 27 okt  

13.00 uur 

Diverse activiteiten 75-jarige bevrijding in Tilburg 

Veteranendag Hart van Brabant in Tilburg 

za 02 nov 14.00 uur Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur) 

do 14 nov 19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw met 

presentatie. Onderwerp: wordt t.z.t. bekend gesteld 

di 19 nov 19.00 uur Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)  

wo 11dec 

 

14.00 uur Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders  

Zuidelijk Nederland, locatie n.t.b.. 

do 12 dec 14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant, locatie n.t.b. 
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