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LUITENANT-GENERAAL B.D. HANS VAN GRIENSVEN GEEFT
LEZING OVER ‘SLAG BIJ CHORA’ IN AFGHANISTAN OP 14-10
(herhaling bericht Nieuwsbrief 2021-07)

Op donderdagavond 14 oktober a.s.
organiseert de Afdeling Midden-Brabant van
Presentatie
Hans van Griensven de Bond van Wapenbroeders een
bijeenkomst in het Veteranen Ontmoeting
14 oktober
Centrum (VOC) aan de Matterhornstraat 1 in
Tilburg-Zuid. De bijeenkomst begint om
Herdenking Goirle
19.30 uur en is gratis toegankelijk. Op deze
24 oktober
avond zal de Luitenant-generaal b.d. Hans
van Griensven een lezing houden over de
Bijspijkeren
‘Slag bij Chora’ in Afghanistan.
theorie
verkeersregels
11 november

De Luitenant-generaal b.d. Hans van
Griensven was in 2007 commandant van de
Task Force in Uruzgan, Afghanistan. Hij gaf daar leiding aan ca 1400 Nederlandse
Excursie Overloon
en 600 Australische militairen in het kader van de ISAF missie van de NAVO.
19 november
Deze periode is veel in het nieuws geweest vanwege de discussie in Nederland
over ‘opbouwmissie’ versus ‘vechtmissie’ en de zogenaamde slag om Chora, die
Kerstdiner 17 dec.
in die periode is gevoerd. Deze confrontatie
afgelast
staat bekend als de grootste militaire
gevechtsactie waar Nederlandse militairen bij
Agenda
betrokken waren sinds de oorlog in Korea.
Momenteel is Afghanistan weer volop in het
Namens het bestuur
nieuws wegens de recente ontwikkelingen na
het terugtrekken van de internationale presentie
in het land en de nog lopende rechtszaak,
waarin een aantal Afghanen de Nederlandse
staat aanklagen wegens de burger slachtoffers
die zijn gevallen bij de slag om Chora. De
generaal van Griensven zal uit eerste hand
toelichten hoe in zijn periode de missie werd
ingevuld, de omstandigheden rond de slag
om Chora schetsen en zal kunnen ingaan
Nederlandse PzH 2000 vuurt op Taliban in
op vragen die er momenteel leven rond de
Chora op 16 juni 2007. Foto Wikipedia
meest recente ontwikkelingen. In zijn ogen
was de missie zeker niet zinloos.
Deze lezing kan door iedereen worden bijgewoond. Vooraf aanmelden is
noodzakelijk. Dat kunt u doen bij de voorzitter van de Afdeling Midden-Brabant,
Jan Schrijver via: schrijver30@outlook.com of 06-28131100.
Dit kan tot uiterlijk zondag 10 oktober 2021. De toegang is gratis en de koffie
staat klaar.
In verband met de coronamaatregelen dient u volledig gevaccineerd te zijn en
een geldig testbewijs te tonen. Dus denk aan de QR-code!

HERDENKING BEVRIJDING VAN GOIRLE OP 24 OKTOBER 2021
Veel geallieerde militairen hebben
tijdens de Tweede Wereldoorlog
grote offers gebracht en zijn
begraven in Goirle.
De herdenking van de bevrijding van
Goirle vindt plaats op begraafplaats
Sint Jan aan de Sint Jansstraat op
zondag 24 oktober 2021 om
16.00 uur. Bij de herdenking is ook
de Australische ambassadeur
aanwezig en de Britse Defensie
Attachée.
Na afloop van de herdenking is er gelegenheid tot koffiedrinken in de kapel van
het Cultureel Centrum Jan van Besouw.
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.
Tenue: indien in het bezit Bondstenue met groot model decoraties.
Voor de herdenking zult u worden gecontroleerd op uw QR-code of
vaccinatiebewijs.

BIJSPIJKEREN THEORIE VERKEERSREGELS
Heeft u dat ook wel eens dat u zich afvraagt, wie heeft er in deze situatie
voorrang of wat betekent dat bord eigenlijk?

Ons lid Cees Muskens zal op 11 november om 19.30 uur licht in de duisternis
brengen. Meer informatie kunt u lezen in de volgende Nieuwsbrief.

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

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.

•
•
•

17.30 uur aanvang diner.
19.00 uur vertrek.
20.30 uur 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.
Voor deze bijzondere dag kunt u zich tot 1 november 2021
aanmelden bij uw secretaris op
midden-brabant@wapenbroeders.nl
In verband met toegang tot de Lgen Bestkazerne wordt u
verzocht de volgende gegevens aan te leveren:
Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats,
ID-type (paspoort, rijbewijs e.d.), ID-nummer
Voor het bezoeken van het restaurant heeft u hier uw QR-code nodig

ANNULERING KERSTDINER AFD. MIDDEN-BRABANT 2021
Bij de inventarisatie voor het Kerstdiner, te organiseren
door onze Afdeling Midden-Brabant, zijn er helaas
onvoldoende aanmeldingen.
Daarom gaat het Kerstdiner op 17 december a.s. niet
door.

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

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

Bondsdag op Lgen Bestkazerne in Vredepeel voor alle
Wapenbroeders en evt. partners. Aanmelding gesloten
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant
Presentatie met Luitenant-generaal b.d. Hans van
Griensven de slag on Chora in Afghanistan.
Aanmelden voor 10 oktober bij voorzitter
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.

2022 (onder voorbehoud)
za

08 jan

14.00 uur

Nieuwjaarsreceptie

do

10 feb

19.30 uur

Algemene Ledenvergadering

do

10 mrt

14.00 uur

Middagbijeenkomst

do

14 apr

19.30 uur

Presenstatie, onderwerp n.t.b.

do

08 sep

19.30 uur

Presenstatie, onderwerp n.t.b.

do

13 okt

14.00 uur

Middagbijeenkomst

do

10 nov

19.30 uur

Presenstatie, onderwerp n.t.b.

do

08 dec

14.00 uur

Middagbijeenkomst Kerst

