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Het coronavirus (COVID-19) houdt Nederland in zijn
greep. De Nederlandse overheid heeft diverse
maatregelen afgekondigd waaraan de burger geacht
wordt zich te houden om verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan.

Namens het bestuur De hoofdmaatregel is ‘mijd het contact’!
De burgemeester van Tilburg gebruikte de term
‘sociale onthouding’. Begin van deze week is door het
kabinet een samenscholingsverbod ingesteld, waarbij een zeer beperkt aantal
personen bij elkaar mag komen. Kortom, wij leven momenteel in een hectische
wereld waarbij onze reguliere dagindeling volledig op zijn kop is gezet. Ondanks
het fraaie weer wordt iedereen opgeroepen om zo veel mogelijk binnen te blijven.
En zo zijn er nog veel meer ongemakken.
Hopelijk verkeert u en uw evt. partner in een goede gezondheid en kunt u
‘de huidige storm’ rustig thuis uitzitten.
Zoals bekend mogen er tot 1 juni a.s. geen activiteiten plaatsvinden, waarbij
meer dan drie personen bij elkaar komen. Dit heeft gevolgen voor onze agenda.
De volgende activiteiten zijn GEANNULEERD
9 april
19 april
26 april
4 mei
4 mei
4 mei
5 mei
8 mei
13 mei

bijeenkomst met een presentatie door dhr. Rien Ritmeester
over Infrastructuurtaak bij Groepen Geleide Wapens
fietstocht over Gorp en Roovert en door Goirle
fietstocht Riel en schijnvliegveld De Kiek
herdenking van de bevrijding van Tilburg op het
Ereveld begraafplaats Gilzerbaan.
Dodenherdenking in Heikesekerk / Vrijheidspark Tilburg.
Dodenherdenking bij Gedenktafels Goirle.
Bevrijdingsdefilé in Wageningen.
Reünie tevens Dag der Banieren in Vredepeel.
Reünie / excursie naar Oorlogsmuseum Ossendrecht met
afsluitend diner op Vliegbasis Woensdrecht.

Hoe zich de situatie verder ontwikkelt, zullen wij rustig moeten afwachten.
Belangrijk is dat u allen gezond blijft door de afgekondigde maatregelen strikt op
te volgen.
Het bestuur hoopt dat de leden juist nu onderling
met elkaar contact houden. Bel elkaar eens op.
Wanneer de coronacrisis achter de rug is, zal het
bestuur zich volledig inzetten om de leden weer
met elkaar in contact te laten zijn
Mocht u nog vragen hebben of andere zaken met
ons willen bespreken, schroom dan niet om het
bestuur te benaderen.

BOSATLAS TWEEDE WERELDOORLOG
Op de valreep kregen wij nog een tip van ons lid John van der Velden tegen
eventuele verveling. Het betreft een 256 pagina’s tellende Bosatlas over de
Tweede Wereldoorlog. Kosten € 39,95 te bestellen via internet, klik hier:
Een video kan men bekijken met meer info over de atlas, klik hier.

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.

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.
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GEANNULEERDE EVENEMENTEN:
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
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
Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)

ONBEKEND OF EVENEMENT DOORGAAT:
zo

17 mei

12.30 uur

Herdenking bevrijding in Gierle (B)

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

OVERIG:
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

wo

16 sep

19:00 uur

do

17 sep

11.00 uur

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

