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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, gediplomeerd rijinstructeur, ook bij Defensie, zal  

op 11 november om 19.30 uur het licht in deze duisternis laten schijnen.  

Aan de hand van voorbeelden zal hij lastige verkeerssituaties toelichten. Mocht u 

zelf ook vragen hebben over alledaagse verkeerssituaties, dan is daar zeker de 

ruimte voor. 

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet noodzakelijk. In verband met de 

coronamaatregelen dient u volledig gevaccineerd te zijn of onlangs negatief te 

zijn getest en een geldig testbewijs te tonen. Dus denk aan de QR-code! 

 

 

 

In de vorige Nieuwsbrief 2021-08 is uitgebreid 

het programma van ons bezoek aan het 

Oorlogsmuseum in Overloon met afsluitend een 

apéritief en diner op Lgen Bestkazerne  

op 19 november 2021 te vinden, klik hier. Tot 

1 november a.s. kunt u zich nog aanmelden.  

 

Inmiddels hebben zich 25 deelnemers 

aangemeld. Deelnemers wordt verzocht: 

• een geldig legitimatiebewijs mee te nemen 

voor de toegang tot de Lgen Bestkazerne; 

• de veteranen hun veteranenpas i.v.m. onze korting op uw entree van het 

museum; 

• de bezitters van de museumpas wordt verzocht deze pas mee te nemen. 

Hiervoor is de toegang gratis voor ons; 

• de QR-code in verband met toegang tot het restaurant in het museum. 

Voor de leden en de donateurs met partners zijn geen kosten verbonden aan 

deze dag. Lunch is niet inbegrepen. 

BIJSPIJKEREN VERKEERSREGELS OP 11 NOVEMBER  2021 

EXCURSIE NAAR OVERLOON MET DINER OP 19 NOVEMBER 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
https://www.wapenbroederszuid.nl/images/files/nieuwsbrieven/midden-brabant/2021/Nieuwsbrief%20Wapenbroeders%2C%20Afdeling%20Midden-Brabant%202021-08.pdf
https://www.wapenbroederszuid.nl/images/files/nieuwsbrieven/midden-brabant/2021/Nieuwsbrief%20Wapenbroeders%2C%20Afdeling%20Midden-Brabant%202021-08.pdf


 

 

 

De maand oktober was voor onze Afdeling Midden-Brabant een drukke maand 

met de volgende activiteiten: 

 

• de Bondsdag op 8 oktober. Deelnemers van 

onze afdeling spreken van een geslaagde dag. 

Door Hans en Ineke van Kleijnenbreugel is 

een mooie video gemaakt waarop de 

ceremonie te bekijken is, klik hier. Het 

volledige artikel en de foto’s kunt u op onze 

website lezen en kijken, klik hier. 

 

• de presentatie door Lgen Hans van  

Griensven over de slag om Chora op 

14 oktober. Zo’n 50 toehoorders waren 

aanwezig om het verhaal te beluisteren. Ook 

blijkt dat deze slag nog steeds actueel is 

omdat de Staat momenteel hierover wordt 

aangeklaagd. Het artikel en de foto’s kunt u 

op onze website lezen en bekijken, klik hier. 

 

• de herdenking van de bevrijding van 

Goirle  op 24 oktober. Onder een stralend 

blauwe lucht en een ruime belangstelling 

vond de bijzondere herdenking plaats. 

Aanwezig was onder meer de Australische 

ambassadeur Mr Matthew Neuhaus. Het 

artikel als ook de video en de foto’s van de 

herdenking kunt u op onze website lezen en 

bekijken, klik hier.  De video kunt u hier bekijken. Let svp ook op de 

bijzondere gedichten van de leerlingen van Basisschool de Bron. 

 

 

 

De 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 

NAMENS HET BESTUUR:  

TERUGBLIK 

https://youtu.be/V-FlCNNqduU
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/rct-wz-nl/nieuws/738-vervanging-bondsbanier-bond-van-wapenbroeders-
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/740-presentatie-lgen-bd-hans-van-griensven-met-slag-om-chora
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/741-bijzondere-herdenking-van-de-bevrijding-van-goirle
https://youtu.be/3aCu63d40Sg
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


 

  

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 

 

do 11 nov 19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant,  

Bijspijkeren verkeersregels met Cees Muskens 

 

vr 19 nov 10.00 uur Ter gelegenheid van 70-jarig bestaan Afd. Midden-Brabant  

excursie naar Overloon met afsluitend diner 

 

do 09 dec 14.00 uur 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. 

 

 

 

..  mei  Uitstapje met afsluitend diner.  

Meer  informatie volgt omstreeks februari / maart 2022. 

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 

 

 


