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BIJEENKOMST 9 SEPTEMBER 2021
Normaliter beginnen wij de start van ons seizoen in september
met een presentatie in de avonduren. Om agendaredenen vindt
de 1e bijeenkomst van het seizoen in de middag plaats en wel
op donderdag 9 september 2021 om 14.00 uur in het
VOC Hart van Brabant, Matterhornstraat 1, 5022 PA Tilburg.
Dit is het ‘honk’ voor onze verdere bijeenkomsten.
Er is geen vast programma voor de bijeenkomst.

BONDSDAG 8 OKTOBER 2021

Presentatie
Hans van Griensven
14 oktober

In de vorige Nieuwsbrief is
uitgebreid ingegaan op de
Bondsdag die
op vrijdag 8 oktober 2021 wordt
georganiseerd voor alle leden van
de Bond van Wapenbroeders en hun
eventuele partners.

Excursie Overloon
19 november
Inventarisatie
Kerstdiner 17 dec.
Video uitvaart met
Bondseer
Agenda
Namens het bestuur

Als eregast op deze dag zal de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, de
Luitenant-generaal der Mariniers Frank van Sprang, aanwezig zijn.
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 vanaf 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.
Voor de rest van het programma en meer informatie wordt verwezen naar de
website, klik hier.
Tijdens het ceremoniële gedeelte van de Bondsdag wordt het Bondstenue met
modelonderscheidingen gedragen, voor zo ver
in bezit.
Reiskosten
Het Bondsbestuur hecht er veel waarde aan
dat zo veel mogelijk Wapenbroeders met evt.
partners in de gelegenheid zijn om bij deze
Bondsdag aanwezig te zijn.
Om de aanwezigheid op de Bondsdag te bevorderen, verleent het Bondsbestuur
eenmalig een bijdrage in de reiskosten naar Vredepeel à € 0,19 per kilometer.
Hieraan is wel een aantal strikte voorwaarden verbonden, te weten:

•
•
•

Er wordt maximaal ‘gecarpooled’. Met minimaal 2
passagiers komt u naar Vredepeel.
Voor deze dag wordt er een bijzonder declaratieformulier
gehanteerd. U kunt het declaratieformulier verkrijgen na
afloop van de lunch.
Het inleveren van uw declaratieformulier is alleen mogelijk
op de Lgen Bestkazerne. Achteraf indienen of declareren is
niet mogelijk. U wordt geadviseerd het verreden aantal
km’s op de heenreis te noteren.

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.

PRESENTATIE LGEN B.D. HANS VAN GRIENSVEN OP 14 OKTOBER
Momenteel is er veel aan de hand in Afghanistan en de
ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Als oud
Commandant Taskforce Uruzgan heeft Lgen b.d. Hans
van Griensven in dat land veel meegemaakt, zoals ook
de slag om Chora in 2007.
Hans van Griensven zal tijdens zijn presentatie
op 14 oktober 2021 om 19.30 uur ook ingaan op
huidige ontwikkelingen in Afghanistan. Het belooft een
interessante avond te worden, waarvoor veel
belangstelling zal bestaan.
Aanmelden voor deze avond is verplicht. Hierover volgt in de komende
Nieuwsbrief meer informatie.

EXCURSIE NAAR OVERLOON MET DINER OP 19 NOVEMBER
Op 17 december 2020 bestond de
Afdeling Midden-Brabant 70 jaar.
Helaas heeft de afdeling hieraan
vanwege de pandemie geen
aandacht aan kunnen besteden.
Besloten is om dit jubileum op een
bescheiden wijze intern afdeling te
vieren met een bezoek aan het
Oorlogsmuseum in Overloon met
afsluitend een apéritief en diner op
Lgen Bestkazerne.
Het programma op 19 november 2021 ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•
•

10.00
11.30
16.00
16.30
17.30
19.00
20.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

vertrek per bus vanaf begraafplaats Gilzerbaan Tilburg.
ontvangst met koffie (lunch niet inbegrepen).
vertrek naar Vredepeel.
aankomst Lgen Bestkazerne Vredepeel, aanvang apéritief.
aanvang diner.
vertrek.
aankomst.

Voor de leden en de donateurs met partners zijn geen kosten verbonden aan
deze dag. U wordt verzocht deze datum al vast in uw agenda te noteren.
In de volgende nieuwsbrief treft u de informatie aan over het aanmelden.
U vindt meer over de historie van onze Afdeling Midden-Brabant, klik hier.

INVENTARISATIE KERSTDINER AFD. MIDDEN-BRABANT 2021
Het lijkt nog heel ver weg maar uw bestuur denkt al na
over de feestdagen aan het einde van het jaar.
Afd. ’s-Hertogenbosch e.o. heeft aangegeven geen
kerstdiner meer te zullen organiseren. Het bestuur van de
Afdeling Midden-Brabant beraadt zich momenteel over de
mogelijkheid om op 17 december 2021 een kerstdiner
te organiseren op de Legerplaats Oirschot.
De bedoeling is dat ook leden en partners van alle zuidelijke afdelingen worden
uitgenodigd voor dit diner. Een grove inschatting van alle kosten voor dit diner
levert op dat een eigen bijdrage van ca. € 20,- tot € 25,- zal worden gevraagd.
Om een indicatie te hebben van hoeveel deelnemers van onze afdeling aan dit
kerstdiner zullen deelnemen, wordt u verzocht voor 1 oktober a.s. bij onze
voorzitter Jan Schrijver schrijver30@outlook.com aan te geven of u met uw evt.
partner zult deelnemen.

VIDEO UITVAART MET BONDSEER
Wapenbroeders hebben recht
op een voor hun waardige
uitvaart. Binnen de Bond van
Wapenbroeders bestaat
daarvoor de mogelijkheid om
met Bondseer te worden
begraven of gecremeerd.
- Wat betekent dit?
- Hoe wordt dit uitgevoerd?
- Hoe kun je dit aangeven als
je daarvoor in aanmerking
wilt komen?
Om Wapenbroeders en de betrokken familieleden hierover meer inzicht te geven,
is er een video geproduceerd, die een uitvaart met Bondseer in de praktijk toont.
Het Exercitieteam RCT WZ-NL, dat hiervoor speciaal is opgeleid en getraind,
begeleidt haar kameraden naar hun laatste rustplaats en geeft daarmee een
waardig afscheid aan de Wapenbroeders.
De video kan worden bekeken via de websites www.wapenbroederszuid.nl of
www.wapenbroeders.nl en ga vervolgens naar Protocol.

TERUGBLIK PETANQUE EN BBQ 20 AUGUSTUS JL.
Op 20 augustus 2021 was het al vroeg druk op het terras van petanquevereniging La Donnée in Tilburg. Zo’n 25 Wapenbroeders, donateurs en partners
hadden zich ingeschreven voor deze middag en de gezelligheid met de sociale
contacten vierde hoogtij. Iedereen was bijzonder in zijn of haar nopjes dat wij
eindelijk weer konden genieten van het redelijke weer en van de prettige
omgeving bij La Donnée.
De rest van het artikel kunt u op onze website lezen en de foto’s blijken, klik hier.

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

za

04 sep

14.00 uur

do

09 sep

14.00 uur

za

11 sep

14.00 uur

zo

03 okt

11.00 uur

vr

08 okt

09.30 uur

do

14 okt

19.30 uur

zo

24 okt

16.00 uur

do

11 nov

19.30 uur

vr

19 nov

10.00 uur

do

09 dec

14.00 uur

vr

17 dec

15.00 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 bevrijding van Baarle
(onder voorbehoud)
Bondsdag op Lgen Bestkazerne in Vredepeel voor alle
Wapenbroeders en evt. partners, klik hier voor meer info.
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant
Presentatie met Luitenant-generaal b.d. Hans van
Griensven over actuele situatie Afghanistan
Herdenking van de bevrijding van Goirle,
begraafplaats Sint-Jan
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant,
Herhaling praktijk verkeerslessen met Cees Muskens
Ter gelegenheid van 70-jarig bestaan Afd. Midden-Brabant
excursie naar Overloon met afsluitend diner
Kerstbijeenkomst Afdeling Midden-Brabant.
Gaat niet door indien Kerstdiner wordt georganiseerd.
Kerstdiner georganiseerd door Afd. Midden-Brabant
onder voorbehoud, alleen bij voldoende deelname.

