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BIJEENKOMST OP 12 MAART 2020 GEANNULEERD
Op donderdagavond
12 maart 2020 wordt door
Jan Schrijver een interessante
presentatie gehouden over de
civiele-militaire samenwerking
in Bosnië-Herzegovina. Jan
vertelt over zijn
werkzaamheden tijdens zijn
uitzending in 2000 naar
Bosnië. Hij werkte daar als
militair nauw samen met de
burgerbevolking om de
wederopbouw na de oorlog te stimuleren. Deze werkzaamheden worden
niet snel gekoppeld aan het werk van militairen tijdens vredesmissies. Deze
taken zijn wel noodzakelijk om het land te stabiliseren. Tijdens de
presentatie komen diverse aspecten aan de orde zoals: vertrouwen en
wantrouwen, succesvolle projecten en bedrog en de werkwijze van de
NATO-militairen.
Plaats: Gebouw ‘Levensbouw’, Melis Stokestraat 40 in Tilburg en begint om
19.30 uur. Tenue: vrij.
Wij ontmoeten u allen graag op 12 maart 2020 bij deze interessante lezing.

REÜNIE TEVENS DAG DER BANIEREN 2020
Op vrijdag 8 mei 2020 zal de
jaarlijkse reünie tevens Dag der
Banieren worden gehouden op de
Luitenant-generaal Bestkazerne in
Vredepeel. Het is een gezellige
dag waarbij u de banierwachten
van verschillende afdelingen kunt
zien optreden. ’s Middags kunt u
de historische collectie van de
Grondgebonden Luchtverdediging
bekijken. Ook is er gelegenheid
tot dansen. Rond 15.30 uur is de prijsuitreiking. Kortom, een dag om naar
toe te gaan met uw evt. partner.
Tot 25 april a.s. kunt u zich aanmelden bij uw secretaris
hanskroes@home.nl Vergeet niet om enkele persoonlijke gegevens bij uw
opgave te vermelden, zoals: geboorteplaats en -datum, het type en
nummer van uw identiteitsbewijs. Meer informatie treft u aan in bijlage 1.

AFSLUITING SEIZOEN / UITJE NAAR
OORLOGSMUSEM OSSENDRECHT EN AFSLUITEND DINER
Traditiegetrouw organiseert de Afd. Midden-Brabant aan het einde van het
seizoen een uitstapje voor alle leden en donateurs. Omdat wij gebruik

maken van de faciliteiten van Defensie met een eigen certificaat, zijn deze
uitstapjes helaas alleen op ‘door-de-weekse’ dagen te organiseren.
Mede gelet op
75 jaar
bevrijding
heeft het
bestuur dit
jaar als
uitstapje
gekozen voor
het Oorlogsmuseum in
Ossendrecht,
dat wordt
beheerd door
de Stichting
Studieverzameling 1939 – 1945.
Op 13 mei 2020 vindt de excursie plaats. Tijdens de rondleiding in het
museum met een gids wordt een sterke verbondenheid met het
oorlogsgebeuren gecreëerd.
Afsluitend kunnen wij op de Vliegbasis Woensdrecht weer genieten van een
aperitief en een lekker diner.
Meer informatie in bijlage 2. Aanmelding sluit op 30 april 2020.

KOMENDE ACTIVITEITEN
De komende maanden kunt u met uw evt. partner deelnemen aan de
volgende activiteiten:
•

9 april - 19.30 uur

•

19 april - 13.00 uur

•
•

26 april - 13.00 uur
4 mei - 14.00 uur

•

4 mei - 19.00 uur

•

4 mei - 19.00 uur

•
•

5 mei
8 mei

•

13 mei - 13.00 uur

•
•

15 mei - 19.15 uur
17 mei - 13.00 uur

•

28 mei - 15.00 uur

•

23 juni - 10.00 uur

- 10.00 uur

bijeenkomst met een presentatie door dhr. Rien
Ritmeester over Infrastructuurtaak Dienst
Gebouwen Werken en Terreinen bij Groepen
Geleide Wapens in de toenmalige BRD.
fietstocht over Gorp en Roovert en door Goirle
langs belangrijke plekken tijdens WO II.
*) Meer informatie volgende nieuwsbrief.
fietstocht Riel en schijnvliegveld De Kiek *).
herdenking van de bevrijding van Tilburg op het
Ereveld begraafplaats Gilzerbaan.
Meer informatie in volgende Nieuwsbrief.
Dodenherdenking in Heikesekerk Tilburg en om
20.00 uur in Vrijheidspark Tilburg.
Lezing dhr. Hirsch Ballin in CC Jan van Besouw
Goirle en 20.00 uur dodenherdenking bij
Gedenktafels.
Bevrijdingsdefilé in Wageningen.
Reünie tevens Dag der Banieren in Vredepeel.
Meer informatie treft u aan in bijlage 1.
Reünie / excursie naar Oorlogsmuseum Ossendrecht met afsluitend diner op Vliegbasis
Woensdrecht. Meer informatie in bijlage 2.
81e herdenking bevrijding Alphen.
herdenking bevrijding in Gierle (B).
Voor het verslag van 2019, klik hier.
herdenking in Margraten (L).
Opgave voor kaarten tribune bij de secretaris
hanskroes@home.nl vóór 28 maart 2020.
Limburgse Veteranendag in Roermond
Aanmelding bij de secretaris
hanskroes@home.nl vóór 28 mei 2020.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
Op 13 februari 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering van onze
afdeling plaatsgevonden.
De notulen treft u in een aparte bijlage aan.
Aan een aantal Wapenbroeders is het draaginsigne Bond van
Wapenbroeders uitgereikt. Het zijn:

AFDELING MIDDEN-BRABANT VIERT 70-JARIG BESTAAN
Op 16 december 1950 is de Afdeling
Tilburg opgericht. Hieruit is in juni 1992 de
Afdeling Midden-Brabant uit voortgekomen.
Het 70- jarig bestaan willen wij niet
onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan.
Het is bestuur is momenteel bezig om
hiervoor plannen te ontwikkelen, waarover
u later nog meer zult horen.

AGENDA
De agenda 2020 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: 06-25190526;
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

REÜNIE / DAG DER BANIEREN
OP 8 MEI 2020
Het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk
Nederland (RCT WZ-NL) heeft de eer en het genoegen u en uw leden/ donateurs met eventuele
partners hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse Reünie tevens Dag der Banieren van onze
samenwerkende afdelingen, die op vrijdag 8 mei 2020 gehouden zal worden
op de Luitenant-generaal Bestkazerne. Het adres is Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel.
De middag hebben wij gereserveerd voor een gezellig samenzijn met een muzikale
ondersteuning, waarbij de mogelijkheid tot dansen aanwezig is.
Het programma van de Dag der Banieren is:
09.00 – 10.00 uur : Ontvangst met koffie/ thee in het Bedrijfsrestaurant (geb. 320).
10.00 – 10.15 uur : Welkomstwoord door de voorzitter van het RCT WZ-NL.
10.15 – 10.45 uur : Oefenen met de banier- / vlagwachten en instructie.
10.45 – 11.45 uur : Optreden en jurering banier- / vlagwachten.
11.45 – 13.15 uur : Gezellig samenzijn.
In deze periode zal de jury zich beraden over de geleverde prestaties
van de banier- / vlagwachten. Aansluitend worden de belangrijkste
bevindingen gezamenlijk teruggekoppeld.
13.15 – 14.15 uur : Rijstmaaltijd.
14.15 – 16.45 uur : Gezellig samenzijn met mogelijkheid tot dansen. Tijdens dit samenzijn
zullen de prijzen aan de banier- / vlagwachten worden uitgereikt.
14.15 – 16.30 uur : Museum Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging
geopend.
17.00 uur
: Afsluiting, waarna iedereen de kazerne verlaat (hopelijk met een
goede herinnering aan deze dag).
Na het melden bij de wacht volgt u de bordjes: “Dag der Banieren”.
Bij een grote drempel op een kruisingsvlak, slaat u links af en rijdt
daarna links een grote parkeerplaats op.

Parkeren

:

Tenue

: - Indien u in het bezit bent van het Bondstenue wordt u verzocht in
Bondstenue met batons te verschijnen.
- Banier- / vlagwachten: Bondstenue met model decoraties en
katoenen handschoenen

Bijdrage

: De persoonlijke bijdrage voor alle Wapenbroeders en donateurs met
evt. partners is verlaagd naar € 5,- per persoon.

Aanmelding

:

De aanmelding voor de Dag der Banieren is mogelijk tot zaterdag
25 april 2020 bij uw secretaris hanskroes@home.nl.
In verband met de toegangscontrole aan de poort dienen persoonlijke
gegevens van de deelnemers vooraf bij de aanmelding te worden
vermeld:
- voornaam, tussenvoegsel(s), achternaam;
- geboortedatum en geboorteplaats;
- type ID (paspoort, rijbewijs, ID-kaart) en nummer identiteitsbewijs.

Dit geldt ook voor uw eventuele partner en de leden van de
banierwacht.
Het “spontaan” aanmelden aan de poort voor deelname aan de
Dag der Banieren is niet mogelijk.
Overmaken bijdrage:
U wordt verzocht uw persoonlijke bijdrage vóór 1 mei 2020 over te
maken op rekeningnummer NL28 RBRB 0938 1589 88 t.n.v. A.A. van
Eldik te Weert onder vermelding van:
“Afd. Midden-Brabant - Dag der Banieren 2020”.
Wij vinden het prettig indien zo veel mogelijk leden/ donateurs van onze Afd. Midden-Brabant
alsmede onze banierwacht aanwezig zullen zijn.
Tijdens de Dag der Banieren worden foto’s gemaakt voor de website
www.wapenbroederszuid.nl en de sociale media. Deelnemers aan dit evenement gaan akkoord
met het maken en het gebruik van het fotomateriaal.
Wij hopen velen van u op 8 mei 2020 op de Luitenant-generaal Bestkazerne Vredepeel te
mogen verwelkomen.

BIJLAGE 2

EXCURSIE / REÜNIE OORLOGSMUSEUM OSSENDRECHT / DINER OP
VLIEGBASIS WOENSDRECHT

Op woensdag 13 mei 2020 organiseert de Afdeling Midden-Brabant voor haar leden, donateurs
en partners een reünie tevens een excursie naar Koninklijke Militaire School Luchtmacht
tevens Vliegbasis Woensdrecht.
Voor deze excursie zijn ook de besturen en de leden met partners van de Brabantse afdelingen
van de Bond van Wapenbroeders uitgenodigd.
Het programma ziet er als volgt uit:
• 12.50 uur verzamelen bij begraafplaats Gilzerbaan.
• 13.00 uur vertrek.
• 14.00 uur aankomst Oorlogsmuseum Ossendrecht
Rondleiding onder leiding van een gids, bij ontvangst koffie / thee.
• 16.15 uur vertrek,
• 16.30 uur aperitief in de mess,
• 17.30 uur diner,
• 18.30 uur vertrek.
Bijdrage.
De persoonlijke bijdrage voor deze dag is € 5,- p.p.
Hiervoor ontvangt u:
- koffie / thee bij ontvangst;
- rondleiding over het door het museum (zie bijgaande folder);
- 2 consumptiebonnen voor aperitief en diner;
- rijst- / bami-maaltijd.
Aanmelding:
- Voor deze reünie tevens excursie kunt kunnen de leden, donateurs en partners zich
aanmelden tot donderdag 30 april 2020 via hanskroes@home.nl .
- Bij de aanmelding s.v.p. ook vermelden:
- voornaam, tussenvoegsel(s), achternaam;
- geboortedatum en geboorteplaats;
- type ID (paspoort, rijbewijs, ID-kaart) en nummer identiteitsbewijs.
- U wordt verzocht uw bijdrage(n) over te maken naar op rekeningnummer NL43 INGB
0751 9334 49. t.n.v. dhr. A.C.A.A. van Belkom – Goirle o.v.v. “Excursie Ossendrecht”.
Vervoer:
Wij carpoolen zo veel mogelijk vanaf begraafplaats Gilzerbaan in Tilburg.
Kosten brandstof per voertuig in overleg met de chauffeur.
Het adres van:
- museum voor de navigatie is: Putseweg 60, Putte.
- diner is Koninklijke Militaire School Luchtmacht / Vliegbasis Woensdrecht is:
Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide.
Tenue: Wapenbroeders bij voorkeur in Bondstenue met batons (indien in bezit).

BIJLAGE 3

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

12 mrt

19.30 uur

do

26 mrt

n.t.b.

do

09 apr

19.30 uur

zo

19 apr

13.00 uur

zo
di

26 april
14 apr

13.00 uur
19.00 uur

ma

04 mei

14.00 uur

ma

04 mei

19.00 uur
19.00 uur

Presentatie over de civiele-militaire samenwerking in het
voormalige Joegoslavië in Levensbouw
Bezoek aan Oranjekazerne, 11e Luchtmobiele Brigade in
Schaarbergen. Aanmelding gesloten.
Infrastructuurtaak Dienst Gebouwen Werken en Terreinen
bij Groepen Geleide Wapens in de toenmalige BRD
Fietstocht over Gorp en Roovert en door Goirle langs
belangrijke plekken tijdens WO II, zoals Nieuwkerk,
fusilladeplaats, e.d.
fietstocht via Riel en schijnvliegveld De Kiek
Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Herdenking Ereveld begraafplaats Gilzerbaan in Tilburg
Dodenherdenkingen in Tilburg (Heikese kerk en 20.00 uur
Vrijheidspark),
Lezing dhr. Hirsch Ballin in CC Jan van Besouw Goirle en
20.00 uur dodenherdenking bij Gedenktafels.
Bevrijdingsdefilé in Wageningen

di

05 mei

10.00 uur

vr

08 mei

10.00 uur

wo

13 mei

13.00 uur

vr

15 mei

18.30 uur

zo

17 mei

12.30 uur

za

23 mei

14.00 uur

zo

24 mei

14.00 uur

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
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

Reünie tevens Dag der Banieren op de Lgen Bestkazerne
in Vredepeel
Reünie / excursie naar Oorlogsmuseum Ossendrecht met
afsluitend diner op Vliegbasis Woensdrecht
81e herdenking Alphense gesneuvelden en 76e herdenking
Poolse gesneuvelden
Herdenking bevrijding in Gierle (B)

do

10 sep

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant, locatie: n.t.b.
Onderwerp presentatie: volgt

wo

16 sep

19:00 uur

do

17 sep

11.00 uur

Herdenking Brabants gesneuvelden in Waalre (alleen
bestuur)
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
Veteranendag Hart van Brabant, locatie n.t.b.

za

13.00 uur

za

31 okt

14.00 uur

do

12 nov

19.30 uur

di

17 nov

19.00 uur

do

10 dec

14.00 uur

wo

16 dec

14.00 uur

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant, locatie: n.t.b.
Onderwerp presentatie: volgt
Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant, locatie: n.t.b.
Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland

