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Onlangs zijn de versoepelingen van het coronabeleid van kracht geworden. 

Gelukkig gaat het met het aantal besmettingen de goede kant op en zijn al veel 

personen gevaccineerd. Op TV heb ik iemand horen zeggen: ‘het is net alsof je 

jouw vrijheid opnieuw terugkrijgt!  

 

Natuurlijk is deze stelling wat overdreven maar 

het legt wel duidelijk bloot dat wij moeten 

waken voor andere, meer ingrijpende 

beperkingen in onze vrijheid. Gemakkelijk kan 

de link worden gelegd met hetgeen men heeft 

meegemaakt tijdens de oorlogsjaren en dat wij 

allen er ons moeten inspannen om onze huidige 

vrijheid te koesteren. De huidige ongemakken 

van de coronabeperkingen worden hierdoor gemakkelijker om te doorstaan. HK 

 

 

 

Op vrijdag 20 augustus 2020 wordt Petanqueclub La Donnee in Tilburg een 

spelmiddag georganiseerd in de vorm van petanque 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 petanque 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, 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.  

   

 

Opgave bij onze voorzitter vóór 1 augustus 2021 bij 

onze voorzitter Jan Schrijver 

schrijver30@outlook.com    

 

 

PETANQUE EN BBQ IN TILBURG 

VERSOEPELINGEN 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
mailto:schrijver30@outlook.com


 

 

Op 15 augustus 2021 vinden voortaan op deze dag in onze regio twee 

herdenkingen plaats.  

 

− Om 12.00 uur vindt de herdenking fusillade 5 gijzelaars plaats in de 

bossen op de gedenkplaats van het Landgoed Gorp en Roovert. Volg de 

bewegwijzeringsbordjes via de Turnhoutsebaan.  

 

− Om 15.45 uur in het Vrijheidspark in Tilburg de ‘Herdenking 15 augustus 

1945’ plaats. Op 15 augustus 1945 kwam voor het Koninkrijk der 

Nederlanden een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks 

wordt op 15 augustus bij het Indisch Monument in Den 

Haag stil gestaan bij het formeel einde van de Tweede 

Wereldoorlog en worden alle slachtoffers herdacht van 

de oorlog tegen Japan en de gevolgen van de Japanse 

bezetting van Nederlands-Indië. Ook in diverse andere 

steden staat men daarbij stil. Tijdens de Tilburgse 

gemeenteraadsvergadering van 8 april 2021 werd de 

motie “Herdenking 15 augustus 1945” behandeld 

waarin o.a. de gemeenteraad en het college werden 

verzocht om een jaarlijkse Herdenking 15 augustus 1945 op 15 augustus 

te faciliteren. Deze motie werd vervolgens unaniem aangenomen door de 

gemeenteraad Tilburg. Ook is het doel om de geschiedenis van het 

voormalig Nederlands-Indië uitgebreider onder de aandacht te brengen en 

tevens door te geven aan volgende generaties. 

Wapenbroeders worden verzocht zoveel mogelijk aanwezig te zijn voor de 

erewacht in Bondstenue (indien in bezit) met groot model decoraties.  

 

 

 

In bijlage treft u de voorlopige agenda aan voor de tweede helft 2021. 

 

Onze maandelijkse bijeenkomsten vinden voortaan plaats bij het VOC Hart van 

Brabant, Matterhornstraat 1 in Tilburg. 

 

De bijeenkomsten van de Afd. Midden-Brabant zijn op donderdag: 

− 9 september om 14.00 uur. 

Er is geen specifiek programma. 

− 14 oktober om 19.30 uur. 

Luitenant-generaal b.d. Van Griensven zal op deze avond een presentatie 

verzorgen. 

− 11 november om 19.30 uur. 

Ons lid Cees Muskens zal u bijpraten omtrent de praktijk van de 

verkeersregels. 

− 9 december om 14.00 uur. 

Er is geen specifiek programma. 

Een andere belangrijke activiteit is: 

- de Bondsdag voor alle Wapenbroeders en hun partners op 8 oktober  

om 09.30 uur op de Lgen Bestkazerne in Vredepeel. 

Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief. 

 

 

Onlangs heeft Jaap Nieuwkoop aangegeven dat hij in verband met 

medische omstandigheden helaas zijn bestuursfunctie moet 

neerleggen. Jaap blijft, natuurlijk samen met Nellie, gewoon lid van 

onze afdeling. 

 

Wij danken Jaap van harte voor zijn bereidwilligheid om zich aan te 

melden voor het bestuur en wij wensen hem verder veel 

gezondheid toe. 

HERDENKINGEN OP 15 AUGUSTUS 2021 

AGENDA TWEEDE HELFT 2021  

BESTUURSMUTATIE 



 

 

 

De Nationale Taptoe zal plaatsvinden van 19 t/m 29 augustus in het Nationaal 

Militair Museum in Soesterberg. Er zal twee keer een Veteranenvoorstelling met 

voorafgaande ontvangst worden gehouden en wel op maandag 23 en dinsdag 

24 augustus. De voorstelling is ’s-middags van 14.30 tot 16.00 uur. De ontvangst 

is vanaf 12.00 uur. 

 

Om er zeker van te zijn dat u tijdens de ontvangst die (oud) collega’s treft, die u 

graag wilt ontmoeten, is het van belang dat u, voordat u tickets bestelt, de 

gewenste datum met hen afstemt. 

 

Op de website www.nationaletaptoe.nl is er een speciale button “veteranen” 

opgenomen. Daaronder vindt u alle informatie en kunt u uw kaarten bestellen. 

 

 
 

 

 

Onlangs hebben wij van SponsorKliks een bedrag 

van € 54,- ontvangen en over 2020 is een bedrag 

van € 162,- naar ons overgemaakt.  

 

U kunt ons geweldig helpen om, voordat u uw 

bestelling op internet doet, eerst op deze link te 

klikken en dan vervolgens naar de website van uw internetwinkel gaan. Met deze 

kleine tussenstap sponsort u ons geweldig en het kost u helemaal niets! 

Meer informatie kunt u lezen via deze link, klik hier. 

 

 

 

 

Op 10 juli 2021 zijn Ad en Maria van Rijen 65 jaar 

getrouwd. 

 

Dit is natuurlijk een heel bijzondere gebeurtenis en 

deze dag zal dan ook met het gezin goed worden 

gevierd. 

 

Misschien vindt u het leuk om Ad en Maria een 

kaartje voor deze gelegenheid te sturen. 

Dat kan naar: 

     Koningsoord 59, 5057 DK Berkel-Enschot 

 

Het bestuur heeft Ad en Maria met de familie alvast 

van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

SPONSORKLIKS 

NATIONALE TAPTOE: VETERANENONTVANGST 

                       65 JAAR GETROUWD 

http://www.nationaletaptoe.nl/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018&cn=nl&ln=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018&cn=nl&ln=nl
http://www.wapenbroederszuid.nl/images/files/SponsorKliks.pdf


 

 

 

De voorlopige agenda van onze Afd. Midden-Brabant treft u hieronder 

aan.  

 

 

 
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: midden-brabant@wapenbroeders.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: VOC Hart van Brabant 

  Matterhornstraat 1  5022 PA Tilburg 

 
 

dag datum tijd Activiteit 

 

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

 

zo 15 aug 15.45 uur Herdenking einde WO II in Vrijheidspark – Tilburg 

 

za 04 sep 14.00 uur Nationale herdenking Indië-monument in Roermond 

(onder voorbehoud) 

do 09 sep 14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant,  

start seizoen, geen specifiek programma 

za 11 sep 14.00 uur Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur) 

vr 17 sep 11.00 uur Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard 

(onder voorbehoud) 

zo 03 okt 11.00 uur Herdenking bevrijding van Baarle 

(onder voorbehoud) 

vr 08 okt 09.30 uur Bondsdag op Lgen Bestkazerne in Vredepeel 

 

do 14 okt 14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant 

Presentatie met Luitenant-generaal b.d. Hans van 

Griensven 

zo 24 okt 16.00 uur Herdenking van de bevrijding van Goirle,  

begraafplaats Sint-Jan 

do 11 nov 19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant,  

Herhaling praktijk verkeerslessen met Cees Muskens 

do 09 dec 14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant 

geen programma 
 

 

AGENDA 

NAMENS HET BESTUUR:  

mailto:schrijver30@outlook.com
mailto:midden-brabant@wapenbroeders.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
http://www.wapenbroederszuid.nl/images/files/SponsorKliks.pdf
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/agenda/259-herdenking-fusillade-gijzelaars-op-gorp-en-rovert
http://www.nim-roermond.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/

