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PETANQUE EN BBQ IN TILBURG

INHOUD:
Petanque en BBQ
Herdenkingen op
15 augustus

www.wapenbroederszuid.nl klik op Afd. Midden-Brabant.

Zoals vermeld in de vorige Nieuwsbrief wordt op vrijdag 20 augustus 2021 bij
Petanqueclub La Donnee, Gershwinstraat 28, 5012 AR Tilburg een bijzondere
spelmiddag georganiseerd in de vorm van
petanque. Afsluitend vindt een heerlijke en
gezellige BBQ plaats.

Bondsdag op
8 oktober

- Om 15.00 uur wordt u ontvangen met een
kopje koffie of thee.
Vanaf ca. 15.30 uur vindt er een kleine
Documentaire
competitie
petanque plaats.
tussen bevrijding en
Vanaf
ca.
17.30
uur kunt u genieten van
capitulatie
een lekkere BBQ.
Agenda

Voor deze activiteit wordt geen eigen bijdrage gevraagd en ontvangt u enkele
Namens het bestuur consumpties.
U kunt zich nog steeds aanmelden vóór 1 augustus 2021 bij onze voorzitter Jan
Schrijver schrijver30@outlook.com.

HERDENKINGEN OP 15 AUGUSTUS 2021
Ook gemeld in de vorige Nieuwsbrief is dat op zondag 15 augustus 2021 twee
herdenkingen plaatsvinden in onze regio:
−

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. Wapenbroeders wordt
verzocht aanwezig te zijn in Bondstenue en decoraties groot model.

− Om 16.00 uur vindt in het Vrijheidspark in Tilburg de
‘Herdenking 15 augustus 1945’ plaats.
Gewijzigd: Deze herdenking is op last van de
gemeente Tilburg besloten.

BONDSDAG 8 OKTOBER 2021
Op vrijdag 8 oktober 2021 wordt
voor alle leden van de Bond van
Wapenbroeders en hun eventuele
partners een Bondsdag
georganiseerd.
Als eregast op deze dag zal de
Inspecteur-generaal der
Krijgsmacht, de Luitenant-generaal der Mariniers Frank van Sprang, aanwezig

zijn. Voor deze dag wordt ook een aantal autoriteiten alsmede enige
vertegenwoordigers van veteranenorganisaties uitgenodigd. Tevens worden
diverse Limburgse en Brabantse organisaties uitgenodigd, die zich inzetten voor
de veteranen en andere actief-dienende en oud-militairen.
De Bondsdag vindt plaats in de Luitenant-generaal Bestkazerne, Ripseweg 1,
5816 AC Vredepeel. De plaats van de ontvangst is vanaf de wacht bewegwijzerd.
De ontvangst zal plaatsvinden van 09.30 uur. Na de ontvangst zal de dag vanaf
10.40 uur beginnen met een buitengewone vlaggenparade op de paradeplaats
waarbij onder meer:
- de ceremonie van het vervangen van de Bondsbanier zal
plaatsvinden;
- de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers (RFGGJ)
haar muzikale bijdrage aan deze dag zal leveren.
Tijdens het ceremoniële gedeelte van de Bondsdag worden
modelonderscheidingen gedragen.
Verder zal de dag
een hoog reüniekarakter hebben,
waarbij u:
- kennis kunt maken met de
nieuwe voorzitter van de Bond
van Wapenbroeders, dhr. Jan
Verwoerd (voor zover dit nog
niet heeft plaatsgevonden);
- bekende en onbekende
aanwezigen, waaronder
Wapenbroeders, kunt ontmoeten.
Graag aanmelden vóór 10 september 2021 bij uw secretaris Hans Kroes, e-mail
midden-brabant@wapenbroeders.nl. Om toegang te verkrijgen tot het
kazerneterrein verzoeken wij bij uw bericht van aanmelding de volgende NAWgegevens te verstrekken:
m/v, naam, voorletters, registratienummer / geboortedatum partner,
adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

DOCU TUSSEN BEVRIJDING EN CAPITULATIE
Zoals wellicht bekend heeft onze Afdeling Midden-Brabant in 2019 de
documentaire ‘De Vrijheid verloren en herwonnen … Goirle 1939 – 1945’
gemaakt, klik hier voor de trailer.
In 1995 had de Lokale Omroep Goirle een documentaire
gemaakt van 1 uur met het thema: ‘Tussen bevrijding
en capitulatie’
Ons lid John van der Velden heeft deze oude
documentaire voor ons opgeduikeld uit de archieven.
Via deze link kunt u hiernaar kijken.

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

NAMENS HET BESTUUR:
Voorzitter /
PR-functionaris:
Secretaris /
Nuldelijnsondersteuner:
Penningmeester:

J.C.M. Schrijver (Jan), Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;
Email: schrijver30@outlook.com
H.J. Kroes (Hans), Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle; T: 06-10379876;
Email: midden-brabant@wapenbroeders.nl
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

vr

20 aug

15.00 uur

Petanque en BBQ bij Petanqueclub La Donnee in Tilburg

za

04 sep

14.00 uur

do

09 sep

14.00 uur

za

11 sep

14.00 uur

vr

17 sep

11.00 uur

zo

03 okt

11.00 uur

vr

08 okt

09.30 uur

Nationale herdenking Indië-monument in Roermond
Besloten herdenking met alleen genodigden.
Bekijken via livestream mogelijk, zie website NIM.
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant,
start seizoen, geen specifiek programma
Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard
(onder voorbehoud)
Herdenking bevrijding van Baarle
(onder voorbehoud)
Bondsdag op Lgen Bestkazerne in Vredepeel

do

14 okt

19.30 uur

zo

24 okt

16.00 uur

do

11 nov

19.30 uur

do

09 dec

14.00 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant
Presentatie met Luitenant-generaal b.d. Hans van
Griensven
Herdenking van de bevrijding van Goirle,
begraafplaats Sint-Jan
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant,
Herhaling praktijk verkeerslessen met Cees Muskens
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant
geen programma

