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PRESENTATIE OVER PALESTIJNSE VRAAGSTUK OP 12-09
Op 12 september 2019 om 19.30 uur zal dhr. Arie van de Lee in
Levensbouw een presentatie houden over het thema:
‘Gaza: in de branding van het Palestijnse
vraagstuk’.
Van der Lee is de afgelopen tijd 4 keer
naar de Gazastrook geweest voor o.a. het
Internationale Rode Kruis. Hij zal ingaan
op een aantal oorzaken van het conflict
en zijn bevindingen in die regio met ons
delen. Het belooft een zeer interessante
avond te worden. Wij hopen a.s. donderdagavond veel van onze leden en
donateurs met hun evt. partners te ontmoeten in ‘Levensbouw’

AFDELING OSPEL VIERT 75 JAAR BEVRIJDING EN
40-JARIG JUBILEUM OP 20 en 21-09-2019
Bij de Afdeling Ospel is op
20 en 21 september a.s. heel
veel te doen. Het mooie is dat ook
u met uw evt. partner hiervoor
bent uitgenodigd.

75 jaar bevrijd Goirle
26-10-2019
Herdenking Goirle
26-10-2019 - 14.30u

Het hele programma is te vinden
op onze website,
Vooral op 21 september a.s. loont
het de moeite om de ceremonie
bij te wonen bij Eynderhoof in
Nederweert-Eind.

Bevrijdingsconcert
en presentatie
documentaire
26-10-2019 –20.00u
Terugblik excursie
Vliegbasis
Woensdrecht
03-09-2019
Agenda
Namens het bestuur

AFDELING CRANENDONCK VIERT 75 JAAR BEVRIJDING
Ook bij de Afdeling Cranendonck is in het weekend
van 20 t/m 22 september veel te doen. Het
programma kunt u bekijken op onze website.
Op 22 september is de belevingstocht met als
thema ‘Soldaat van Cranendonck’. In deze
belevingstocht worden met zo’n 20-tal
oorlogssituaties de oorlogsjaren 1940-1945
nagespeeld in het centrum van Budel. Om 15:00
uur zullen enkele oorlogsvliegtuigen en een
bommenwerper over de Markt in Budel vliegen.
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HERDENKING VALKENSWAARD 17 SEPTEMBER 2019
Op 17 september a.s. wordt
herdacht dat Valkenswaard 75
jaar geleden is bevrijd.
Om 10.45 uur vindt een
herdenkingsbijeenkomst plaats
aan de Luikerweg.

BIJEENKOMST 10 OKTOBER GAAT NIET DOOR !!!
Wij kunnen op 10 oktober a.s. voor onze
middagbijeenkomst NIET terecht bij Levensbouw.
Vanwege het drukke programma en onze activiteiten
in de maand oktober 2019, heeft het bestuur besloten
om deze bijeenkomst te annuleren.

75 JAAR BEVRIJD GOIRLE
Dit jaar is het 75 jaren
geleden dat onze regio werd
bevrijd van de Duitse
onderdrukking.
Op 26 oktober 2019
organiseert de Afdeling
Midden-Brabant
2 belangrijke evenementen.

HERDENKING GOIRLE 26 OKTOBER 14.30 UUR
De herdenkingsplechtigheid vindt dit jaar plaats
op zaterdag 26 oktober 2019 en bestaat uit
twee delen.
-

Het eerste deel begint om 14.30 uur in
de kerk van St. Jan, Kerkstraat 1 in
Goirle. Hier zullen enkele sprekers het
woord voeren. Dit deel van de
herdenking wordt muzikaal ondersteund
door het koor ‘Da Capo’. Zij brengen
muziekstukken ten gehore over het
concentratiekamp Mauthausen.

-

Daarna gaan alle aanwezigen in optocht
naar de begraafplaats van St. Jan aan de
St. Jansstraat. Hier houden wij het
dodenappél, worden bloemen gelegd en
zullen de volksliederen van de
gesneuvelden worden
gespeeld.

Na de plechtigheid op de
begraafplaats (ca. 16.30 uur) wordt
u in de gelegenheid gesteld om met
ons een kopje koffie te nuttigen in
het Cultureel Centrum Jan van
Besouw.
U komt toch ook met uw evt. partner en familie?
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BEVRIJDINGSCONCERT EN
DOCUMENTAIRE OVER HET LEVEN IN GOIRLE
TUSSEN 1939 EN 1945 OP 26 OKTOBER 20.00 UUR.
Op 26 oktober a.s. wordt om 20.00 uur door de Afdeling Midden-Brabant
een bijzondere avond georganiseerd met muziek en de presentatie van de
documentaire:
‘De vrijheid verloren … en herwonnen. Goirle 1939 – 1945’.
In deze bijna 50 minuten durende documentaire wordt getoond, wat er zich
in Nederland en specifiek in Goirle afspeelde tijdens de mobilisatie in 1939
en tijdens de oorlogsjaren. Ook wordt met unieke beelden ruim aandacht
besteed aan de bevrijding van Goirle en de feesten daarna. Enkele (oud)
Goirlenaren vertellen hun eigen verhaal, zoals zij dat als kind of tiener
hebben meegemaakt in deze spannende tijd.
Om 20.00 uur start de
voorstelling, die muzikaal
wordt opgeluisterd door de
Koninklijke Harmonie
Oefening en Uitspanning en
door Dutch Pipes and Drums.
De harmonie speelt een zestal
nummers, waarvan één
muziekstuk samen met Dutch
Pipes and Drums.
Tussendoor zal de
documentaire in drie delen
worden getoond.
Helaas is het om financiële
redenen niet mogelijk om aan
onze leden en donateurs vrijkaarten te verstrekken voor deze avond.
Vanaf 16 september tot 26 oktober 2019 kunnen toegangskaarten worden
gekocht voor het bevrijdingsconcert en de presentatie van een bijzondere
documentaire bij:
- Blz. Boekhandel Buitelaar op De Hovel,
- de receptie van Guldenakker tijdens werkdagen van 09.00 tot 16.00
uur en
- Ad van Belkom, Aagje Dekenpad 12. Bij hem kunnen de kaarten ook
telefonisch worden besteld (06-25190526).
De kaarten kosten € 6,00 per stuk.
Iedere bezoeker op 26 oktober ontvangt:
- bij binnenkomst: koffie of thee en
- na afloop: tegen inlevering van de toegangskaart, een consumptie.
In de bijna 50 minuten
durende documentaire
‘De vrijheid verloren …
en herwonnen, Goirle
1939 – 1945’ wordt
getoond, wat er zich in
Nederland en specifiek
in Goirle afspeelde
tijdens de mobilisatie in
1939 en gedurende de
oorlogsjaren. Ook
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wordt met unieke beelden
ruim aandacht besteed aan
de bevrijding van Goirle en
de feesten daarna. Enkele
(oud) Goirlenaren vertellen
hun eigen verhaal, zoals zij
dat als kind of tiener hebben
meegemaakt in deze
spannende tijd.
Deze bijzondere presentatie en bevrijdingsconcert wordt door de Bond van
Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant georganiseerd als onderdeel van
75 jaar Bevrijding Goirle.
Het aantal beschikbare toegangskaarten is beperkt, dus … wees er snel bij.
Vol = vol.

TERUGBLIK EXCURSIE VLIEGBASIS WOENSDRECHT 03-09
Op dinsdag
3 september 2019
organiseerde de Afdeling
Midden-Brabant voor
haar leden, donateurs
en partners een
geslaagde reünie tevens
een excursie naar
Koninklijke Militaire
School Luchtmacht
tevens Vliegbasis
Woensdrecht.
Bezocht werden op deze
locatie:
- Brandweer Oefen- en Trainingscentrum;
- Leerdock vliegtuigonderhoud;
- Joint Meteorologische Groep.
Het bezoek werd afgesloten met een uitgebreide rijstmaaltijd. Het verslag
en de foto’s van deze reünie tevens excursie kunt u bekijken op onze
website, klik hier

AGENDA
De agenda 2019 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@outlook.com
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.
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BIJLAGE

AGENDA
WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT
Bijeenkomsten locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg

2019:
do

12 sep

19.30 uur

di

17 sep

11.00 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw Presentatie.
Gaza: in de branding van het Palestijnse vraagstuk” door dhr. Arie
van der Lee.
Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard

zo

06 okt

11.00 uur

Herdenking bevrijding van Baarle

do

10 okt

za

26 okt

14.30 uur

Uitgebreide herdenking van de 75-jarige bevrijding van Goirle,
in kerk St Jan met medewerking van ensemble Da Capo,
ca. 16.00 uur begraafplaats St Jan,
ca. 16.30 uur koffie / thee in CC Jan van Besouw

za

26 okt

20.00 uur

Bevrijdingsconcert en presentatie documentaire

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant gaat NIET door!

‘De vrijheid verloren … en herwonnen, Goirle 1939 – 1945’

in

Jan van Besouw
met medewerking van de Harmonie O&U en Dutch Pipes and
Drums.
Organisatie: Bond van Wapenbroeders, Afd. Midden-Brabant
zo

27 okt

ca. 10.00 uur

Kolonne ca. 120 oude legervoertuigen vanaf Tilburg door
Goirle (vanaf ca. 10.15 uur) richting Riel

zo

27 okt

11.00 uur

Belevingsevenement Schijnvliegveld De Kiek in Riel

zo

27 okt

13.00 uur

Diverse activiteiten 75-jarige bevrijding in Tilburg

zo

27 okt

13.00 uur

Veteranendag Hart van Brabant in Tilburg

za

02 nov

14.00 uur

do

14 nov

19.30 uur

di

19 nov

19.00 uur

wo

11dec

14.00 uur

do

12 dec

14.00 uur

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw met
presentatie. Onderwerp: wordt t.z.t. bekend gesteld
Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland, locatie n.t.b..
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant,
Mogelijke locatie: VOC Hart van Brabant, Matterhornstraat 1,
Tilburg
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