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De Algemene Ledenvergadering 

van onze Afdeling Midden-Brabant 

zal plaatsvinden op donderdag 

13 februari 2020 om 19.30 uur. 

 

Uw aanwezigheid en vooral uw 

inbreng bij deze jaarvergadering 

wordt bijzonder op prijs gesteld. 

Graag horen wij van u hoe u over 

een aantal zaken denkt.  

 

Indien u verhinderd bent, dan 

wordt u verzocht zich af te melden 

bij de voorzitter Jan Schrijver schrijver30@outlook.com. 

 

Na de notulen van de vorige jaarvergadering wordt het jaarverslag 2019 

behandeld evenals het financieel overzicht 2019 en de begrotingen 2020 en 

2021. Indien leden andere agendapunten voor deze ALV willen indienen, dan 

kan dit schriftelijk bij de voorzitter, dhr. Jan Schrijver, voor 5 februari 2020. 

 

Ook dit jaar wordt weer een aantal draaginsignes 

uitgereikt voor langdurig lidmaatschap van de Bond 

van Wapenbroeders. Na afloop van de vergadering is 

er weer genoeg ruimte om gezellig bij te praten. 

 

Tenue: Bestuur en gedecoreerden draaginsigne: Bij 

voorkeur Bondstenue met batons (indien in bezit), 

overige deelnemers vrij. 

 

Graag zien wij op 13 februari a.s. 

 
 

 
Op donderdag 12 maart 2020 om 19.30 uur zal een 

presentatie plaatsvinden over 

de civiele opbouw in het 

voormalige Joegoslavië.  

 

Onze voorzitter Jan Schrijver 

is tijdens zijn actieve 

diensttijd in het jaar 2000 hier 

naartoe uitgezonden geweest. 

Hij kan interessante verhalen vertellen over zijn 

werkzaamheden bij het Civil-Military Cooperation 

Centre (CIMIC) vanuit Bugojno bij de toenmalige 

stabilisatie macht SFOR. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 13-02-2020 

PRESENTATIE OVER DE CIVIELE OPBOUW 
IN HET VOORMALIG JOEGOESLAVIË OP 12-03-2020 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
mailto:schrijver30@outlook.com
https://onedrive.live.com/?cid=C7F8ACA79A606CB6&id=C7F8ACA79A606CB6%2155858&parId=C7F8ACA79A606CB6%2155857&o=OneUp


 

 

 

 

Op donderdag 26 maart 2020 organiseert het RCT WZ-NL een reünie / 

excursie met de bus naar de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Hier is 

gevestigd de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht.  

Tot maandag 2 maart 2020 kunt u zich aanmelden bij de secretaris 

hanskroes@home.nl.  

 

U wordt verzocht uw bijdrage van € 22,50,- uiterlijk vrijdag 13 maart 2020 

over te willen maken naar het bankrekeningnummer   

NL28 RBRB 0938 1589 88 t.n.v. A.A. van Eldik te Weert onder vermelding van  

Excursie RCT WZ-NL 2020. 

 

Meer informatie treft u aan in bijlage 1. 

 
 

 

 

 

Voor de veteranen, vergeet u niet het  

vrij vervoer NS voor het jaar 2020  

aan te vragen bij het Veteranen Instituut.  

 

Na het inloggen kunt u zich onder ‘Evenementen’ aanmelden voor:  

- 2 NS treinkaartjes  

- Nederlandse Veteranendag in Den Haag op 27 juni 2020; 

- Nationale herdenking in Roermond op 5 september 2020; 

- KMar - Veteranendag bij OTC KMar in Apeldoorn;  

- KLu- Veteranendag op Vliegbasis Eindhoven in september 2020;  

 

Ook is het mogelijk u kaarten met korting te verkrijgen voor: 

- Musical Soldaat van Oranje.  

- Invictus Games mei 2020 in Den Haag.  

 

Het is nog niet mogelijk om u aan te melden voor het bevrijdingsdefilé in 

Wageningen (volgt op korte termijn). 

 

 
 

 

De agenda 2020 is opgenomen in bijlage 2 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; 

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 

REÜNIE / EXCURSIE NAAR LUCHTMOBILE BRIGADE 

ORANJEKAZERNE SCHAARSBERGEN OP 26-03-2020 

AANVRAGEN TREINKAARTJES VETERANEN 2020 
 

NAMENS HET BESTUUR:  

mailto:hanskroes@home.nl
https://mijn.veteraneninstituut.nl/Login
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
https://onedrive.live.com/?cid=C7F8ACA79A606CB6&id=C7F8ACA79A606CB6%2132927&parId=C7F8ACA79A606CB6%219553&o=OneUp


 

 

BIJLAGE 1 

 

REÜNIE / EXCURSIE NAAR DE 

ORANJEKAZERNE IN SCHAARSBERGEN (BIJ ARNHEM) 

 
1. Op donderdag 26 maart 2020 bezoekt het RCT WZ-NL per bus de Oranjekazerne in 

Schaarsbergen, adres: Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW Arnhem. Op dit complex is  

de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht gelegerd. Dit is een snel inzetbare 

lichte infanteriegevechtseenheid. De brigade is binnen 20 dagen wereldwijd inzetbaar voor de 

verdediging van eigen gebied, bondgenoten, 

bescherming van de internationale rechtsorde, 

rampenbestrijding en humanitaire hulp. Daarnaast is 

de brigade bij crisissituaties het 1e 

aanspreekpunt voor een aantal veiligheidsregio’s in 

Nederland. 

2. Het wordt een interessant bezoek aan de 

Oranjekazerne, waarbij u veel te weten komt over de 

werkzaamheden, het verleden en het heden evenals 

de toekomst van de 11e Luchtmobiele Brigade. 

3. Dit bezoek wordt door het Dagelijks Bestuur van het RCT WZ-NL georganiseerd voor de leden 

en de donateurs met hun partners van de 13 bij het RCT WZ-NL aangesloten afdelingen.  

4. Deelnemers per afdeling  

In totaal is uitgegaan van een aantal deelnemers van 60 personen. Er is een verdeelsleutel per 

afdeling gehanteerd, gebaseerd op het aantal leden/ donateurs van de afdelingen.  

Voor de Afd. Midden-Brabant zijn 8 plaatsen gereserveerd.  

 

Indien zich meer deelnemers aanmelden, worden zij in volgorde van aanmelding op de wachtlijst 

geplaatst. Na de sluitingsdatum voor de inschrijving op maandag 2 maart 2020 kunnen zij alsnog 

worden ingedeeld. De herindeling zal uiterlijk maandag 9 maart 2020 plaatsvinden. 

5. Programma 

Het programma voor de reünie tevens excursie naar Schaarsbergen op 26 maart 2020 is als 

volgt: 

- 10.30 - 11.00 uur : Aankomst per bus bij Fly-Inn. 
     Ontvangst met koffie/ thee/cake in Fly-Inn. 

- 11.00 - 11.10 uur : Ontvangst door leidinggevende van  
    11e Luchtmobiele Brigade.  

- 11.10 - 12.15 uur : Presentatie over de brigade door de Adjudant Jonker 
- 12.15 - 13.15 uur : Lunch in de Fly-Inn. 
- 13.30 - 16.30 uur : Museum 11 Infanterie Bataljon Garderegiment    

    Grenadiers en Jagers tevens, 
     Static show van een eenheid uit de brigade tevens, 
     Museum 12 Infanterie Bataljon Regiment van Heutsz. 
 tussendoor   Koffie/ thee in Fly-Inn. 
- 16.30 - 17.30 uur : Gezellig samenzijn met een drankje in Fly-Inn. 
- 17.30 - 18.30 uur : Nasi/bami maaltijd. 
- 18.30 uur  :  Terugkeer huiswaarts. 
 

Adjudant Pascal Jonker, Bureau Veteranenzaken & Traditie / Werving ondersteuning van 

11e Luchtmobiele Brigade zal aanwezig zijn bij de ontvangst en ook ons welkom heten. Hij zal 

ons vervolgens begeleiden bij de verschillende programmaonderdelen.    

 

https://www.defensie.nl/organisatie/landmacht/eenheden/11-luchtmobiele-brigade/regionale-functie
https://www.defensie.nl/organisatie/landmacht/eenheden/11-luchtmobiele-brigade/regionale-functie


 

 

 

6. Heenreis en terugreis naar Amersfoort 

Voor dit bezoek wordt een bus voor 60 passagiers ingezet. De bus rijdt op de heenweg van 

Roermond en stopt om ca. 09.15 uur op de parkeerplaats McDonalds Rosmalen aan de A-2 

(Burg. Burgerlaan 48, 5245 NH Rosmalen). Om ca. 10.30 uur hopen wij aan te komen bij de 

Oranjekazerne in Schaarsbergen.  

 

Vertrek vanaf begraafplaats Gilzerbaan op 26 maart 2020:  

Om op tijd in Rosmalen te zijn, verzamelen wij om 08.15 uur bij 

begraafplaats Gilzerbaan in Tilburg en vertrekken wij (carpoolen) om 

08.20 uur  

 

Terugreis.  

- ca. 18.30 uur: vertrek vanaf Schaarsbergen.  

- ca. 19.45 uur: aankomst op parkeerplaats McDonalds Rosmalen.  

- ca. 20.15 uur : aankomst begraafplaats Gilzerbaan. 

 

7. Kosten 

  De deelnemersbijdrage bedraagt voor iedereen  

€ 22,50 per persoon.  

Hierbij zijn inbegrepen: 

- de reiskosten per bus,  
- koffie/ thee + cake bij de ontvangst,  
- een eenvoudige broodjeslunch,  
- koffie / thee in de middag, 
- een rijst- / bami maaltijd, 
- rondleidingen met toegang tot de musea  
 
Deelnemers aan de reünie /excursie wordt verzocht hun persoonlijks bijdrage van € 22,50 
uiterlijk vrijdag 13 maart 2020 over te willen maken naar het bankrekeningnummer   
NL28 RBRB 0938 1589 88 t.n.v. A.A. van Eldik te Weert onder vermelding van  
Excursie RCT WZ-NL 2020.  
 
De consumpties, ook gedurende de warme maaltijd, zijn uitsluitend te verkrijgen tegen 
inlevering van consumptiefiches. De consumptiefiches zijn ter plaatse bij dhr. Wiel Mackus te 
koop voor € 2,- per fiche.  

 

8. Tenue 

  De deelnemers, die in het bezit zijn van het Bondstenue of een ander verenigingstenue wordt 

verzocht in dit tenue met batons aan het bovengenoemd bezoek deel te nemen. 

 

9. Legitimatiebewijs 

  De deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) bij 

zich te hebben. 

 

10. Aanmelding 

 U kunt zicht tot uiterlijk maandag 2 maart 2020 bij voorkeur per e-mail aanmelden bij 

hanskroes@home.nl danwel telefonisch op 06-10379876. Deze keer zijn geen bijzondere 

persoonsgegevens voor de aanmelding benodigd. 

 

11. Belangrijke informatie 

  Indien u op de dag van het bezoek merkt dat u niet op tijd aanwezig kunt zijn, neem dan 

telefonisch contact met Hans Kroes op (tel: 06-10379876).  

mailto:hanskroes@home.nl


 

 

BIJLAGE 2 
 

AGENDA 

WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT 
 

 

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

Locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg  

Mogelijk vanaf september 2020 een andere locatie. 
 

do 13 feb 19.30 uur Bijeenkomst en Algemene Ledenvergadering  

Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw 

di 10 mrt 19.00 uur Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)  

do 12 mrt 19.30 uur Presentatie over de civiele opbouw in het voormalige Joegoslavië in 

Levensbouw 

do 26 mrt n.t.b. Bezoek aan Oranjekazerne, 11e Luchtmobiele Brigade in 

Schaarbergen. 

do 09 apr 19.30 uur Infrastructuurtaak Dienst Gebouwen Werken en Terreinen bij 

Groepen Geleide Wapens in Levensbouw 

ntb      mei  Jaarlijks uitstapje en diner,  

locatie en datum wordt t.z.t. bekend gesteld 

ma 04 mei 14.00 uur Herdenking Ereveld begraafplaats Gilzerbaan in Tilburg 

 

ma 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) 

di 05 mei 10.00 uur Bevrijdingsdefilé in Wageningen 

 

vr 08 mei  

 

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

Vredepeel (datum nog onder voorbehoud) 

vr 15 mei 

 

18.30 uur 81e herdenking Alphense gesneuvelden en 76e herdenking Poolse 

gesneuvelden 

zo 17 mei 12.30 uur Herdenking bevrijding in Gierle (B) (onder voorbehoud) 

 

za 23 mei 14.00 uur Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders 

Zuidelijk Nederland (alleen bestuur) 

zo  24 mei 14.00 uur Memorial Day Margraten 

 

za 20 jun 10.00 uur Limburgse Veteranendag in Roermond 

 

za  27 jun 10.00 uur Nederlandse Veteranendag in Den Haag 

 

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

 

za 05 sep 14.00 uur Nationale herdenking Indië-monument in Roermond 

 

 

do 10 sep 19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant, locatie: n.t.b.  

Onderwerp presentatie: volgt 

wo 16 sep 19:00 uur Herdenking Brabants gesneuvelden in Waalre (alleen bestuur) 

 

 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/agenda/813-infrastructuurtaak-dienst-gebouwen-werken-en-terreinen-bij-groepen-geleide-wapens-in-levensbouw-tilburg
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/agenda/813-infrastructuurtaak-dienst-gebouwen-werken-en-terreinen-bij-groepen-geleide-wapens-in-levensbouw-tilburg
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
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.margratenmemorialcenter.org/
https://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.brabantsgesneuvelden.nl/pagina2.html


do 17 sep 11.00 uur Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard 

 

zo 04 okt 11.00 uur Herdenking bevrijding van Baarle 

 

do 08 okt 14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant, locatie: n.t.b. 

 

zo 25 okt 16.00 uur Herdenking van de bevrijding van Goirle, begraafplaats Sint-Jan 

 

za  13.00 uur Veteranendag Hart van Brabant 

 

za 31 okt 14.00 uur Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders 

Zuidelijk Nederland (alleen bestuur) 

do 12 nov 19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant, locatie: n.t.b.  

Onderwerp presentatie: volgt 

di 17 nov 19.00 uur Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)  

do 10 dec 14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant, locatie: n.t.b. 

 

wo 16 dec 

 

14.00 uur Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders  

Zuidelijk Nederland 

Noot: 

2020: enkele data nog onder voorbehoud 

 

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

