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Beste wapenbroeders en donateurs,  

 

Gelukkig worden de maatregelen rondom het coronavirus langzaam versoepeld. 

Maar dit houdt nog steeds in dat we waakzaam moeten blijven. Toch is het fijn 

dat we, rekening houdend met de geldende regels, al wat meer activiteiten 

buitenshuis kunnen doen.  

 

Ook is het fijn dat we weer wat meer mensen kunnen ontmoeten, want dat 

hebben we in de afgelopen maanden zeker gemist. Voor onze afdeling hebben we 

diverse activiteiten moeten annuleren. Denk aan onze maandelijkse 

bijeenkomsten, ons mei-uitstapje en alle 

herdenkingen en vieringen rondom 4 en 5 mei. 

Daar willen we verandering in aanbrengen.  

 

Wij denken dat wij, rekening houdend met enkele 

coronamaatregelen, wel weer een activiteit voor 

onze Wapenbroeders en donateurs kunnen 

organiseren.  

Lees hierover verder in deze nieuwsbrief.  

 

Wij wensen iedereen een mooie zomer toe, een zomer waarin we wat meer met 

elkaar kunnen genieten, maar wel met de nodige voorzichtigheid. 

 

 

 

Op vrijdag 24 juli 2020 wordt in 

Udenhout een spelmiddag 

georganiseerd in de vorm van 

patanque met afsluitend een BBQ.  

 

Om 15.00 uur wordt u ontvangen 

met een kopje koffie of thee.  

Vanaf ca. 15.30 uur vindt er een 

kleine competitie patanque plaats.  

 

Vanaf ca. 17.30 uur kunt u genieten 

van een lekkere BBQ. Voor deze 

activiteit wordt geen eigen bijdrage gevraagd en ontvangt u enkele consumpties.  

 

Belangrijk: Wij nemen diverse maatregelen 

nemen,  

- zoals: 1,5 meter afstand, 

- ballen worden gereinigd, 

- iedereen speelt steeds met dezelfde ballen 

en raakt de andere ballen niet aan, 

- het kleine balletje wordt steeds door 

dezelfde persoon in het veld gegooid, 

- iedereen wacht op zijn beurt met 1,5 meter afstand enz.  

BERICHT VAN VOORZITTER JAN SCHRIJVER 

PETANQUE EN BBQ IN UDENHOUT 

http://www.wapenbroederszuid.nl/


Dit keer zijn wij weer te gast in Udenhout en ons lid 

dhr. Hans Verhagen heeft ervoor gezorgd dat wij hier 

terecht kunnen. 

 

Locatie: Petanquevereniging V.O.P Udenhout Sportlaan 

15E, 5071 CB Udenhout.  

 

Aanmelding vóór 10 juli 2020 de voorzitter Jan 

Schrijver, schrijver30@outlook.com.  Tenue: civiel. 

 

Carpoolen wordt niet aangeraden. 

 

 

Op 22 juni 2020 vieren Sjef van der Pol 

en zijn echtgenote hun 65-jarig huwelijk.  

 

Indien u wilt, kunt u hen een felicitatie 

sturen naar sjefvanderpol@kpnmail.nl of  

Wittendijk 2 app.8-33 5051 GB GOIRLE 

danwel even bellen naar 013 5912223. 

 

Wij feliciteren het echtpaar al vast van 

harte en wensen hun een prettige dag. 

 

 

 

Op dinsdag 16 juni werden twee viaducten in gemeente Tilburg vernoemd naar 

omgekomen militairen. De brug Heukelomseweg in Berkel-Enschot gaat de naam 

dragen van Eerste-luitenant Tom Krist en de brug Abcoven de naam van 

Korporaal Kevin van de Rijdt. 

 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter. 

Dit feit wordt met verschillende activiteiten herdacht en gevierd. Op initiatief van 

de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid heeft het Ministerie van Defensie en het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen met het Veteranen Platform 

een plan ontwikkeld om bruggen en viaducten in Nederland te vernoemen naar 

de militairen die tijdens hun inzet voor vredesmissies, vanaf de VN-missie in 

Korea zijn omgekomen.  

 

Ook de militairen en inwoners van gemeente Tilburg, Tom Krist en Kevin van de 

Rijdt, kwamen niet thuis van een missie in Afghanistan. 

 

 

 

 

De voorlopige agenda 2020 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@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.     
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AGENDA 

WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT 
 

 

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

Locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg  

 

Het nog onduidelijk of alle onderstaande activiteiten doorgang kunnen 

vinden. 
 

    

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

zonder publiek. 

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

Onderwerp presentatie: volgt 

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, locatie n.t.b. 

 

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 
 

http://www.nim-roermond.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuidelijknederland.nl/denboschagenda.htm

