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GEANNULEERD: KERSTBIJEENKOMST OP 9 DECEMBER
Helaas zien wij het overal rondom ons heen. Het aantal besmettingen ontwikkelt
zich momenteel een razendsnel tempo. Het 1,5 meter afstand houden ten
opzichte van anderen is deze week weer verplicht geworden. Op 26 november
a.s. zal er versneld een persconferentie plaatsvinden waarbij naar verwachting
nog verdere beperkingen zullen worden afgekondigd.
Dat wij weer aan de vooravond
staan van meer lastige
beperkingen, lijkt nagenoeg
onafwendbaar.
Dit is ook de reden dat uw
bestuur heeft besloten om de
komende Kerstbijeenkomst op 9 december
a.s. op voorhand te annuleren.

Agenda

Ook de organisatie van onze Nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2022 komt
Namens het bestuur onder druk te staan. Indien er beperkende maatregelen van kracht blijven of
indien wij twijfels hebben of de organisatie van de Nieuwjaarsreceptie wel
verwantwoord is, dan zullen wij ook deze bijeenkomst annuleren. Hierover nemen
wij later een besluit. Kort voor de komende feestdagen zullen wij u informeren.

GEANNULEERD: EXCURSIE NAAR OVERLOON
Door de hierboven vermelde ontwikkelingen van de pandemie vonden wij het niet
verantwoord om de op 19 november jl. geplande reünie en excursie naar het
oorlogsmuseum in Overloon doorgang te laten vinden.
Dit is al de tweede keer dat wij een activiteit ter gelegenheid van ons 70-jarig
jubileum hebben moeten annuleren. Of deze excursie in de toekomst opnieuw zal
worden georganiseerd, valt nog niet te zeggen.

SPONSORING DOOR DHR. VAN DE VELDE
Is het dan allemaal negatief nieuws? Nee, zeker niet.
Zoals u weet attendeert dhr. John van de Velden ons
regelmatig op interessante weetjes of gebeurtenissen,
die ook in deze Nieuwsbrief worden weergegeven.
Onlangs verraste John ons met een aanzienlijk bedrag
aan sponsoring, dat hij ons belangeloos vrij besteedbaar ter beschikking stelde.
Wij bedanken John van harte hiervoor. Wij zullen hem laten weten waaraan wij
zijn gewaardeerde bijdrage zullen uitgeven.

ADOPTIE VAN GRAVEN EREVELD GILZERBAAN
Onze Afdeling Midden-Brabant speelt al een tijd met de gedachte om de graven
op het Ereveld op begraafplaats Gilzerbaan in Tilburg te laten adopteren. De
doelstelling is om de Tilburgse bevolking / instellingen / scholen nog meer te
betrekken bij de graven van de 76 geallieerde soldaten. Dit kan onder meer
worden bereikt door:
−
−
−
−

de Tilburgse bevolking / instellingen / scholen bewust te maken van de
achtergronden van de gesneuvelde geallieerde militairen;
het uitreiken van adoptiebewijzen aan de adoptanten;
het verzoeken aanwezig te zijn bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei,
jaarlijks bloemen te leggen bij het geadopteerde graf, bij voorkeur tijdens
de herdenking.

Dit adopteren gaat niet zo maar van zelf. Allereerst is
er toestemming benodigd van de Commonwealth War
Graves Commission in Ieper. Deze toestemming is
inmiddels enige tijd geleden ontvangen
Dan moet er een Stichting Adoptiegraven Tilburg in het
leven worden geroepen waarvoor een notariële acte
vereist is. Ook dient er een klein bestuur te worden
gevormd.
Voor het oprichten van de stichting, het benodigde
promotiemateriaal en een website voor de externe
promotie dient er geld ter beschikking te komen.
Geadopteerd graf in Margraten
Met de Coördinator Erfgoed Tilburg zijn wij momenteel bezig om een aanvraag
voor een bijdrage in de kosten te doen. Echter, zij wil vooraf weten of er wel
behoefte bestaat aan een dergelijke stichting.
Oproep:
−

−

Graag vernemen wij van u of u zich in de toekomst
aan wilt melden als adoptant voor een van de graven
op het Ereveld. Er zijn naar verwachting geen kosten aan verbonden, wel
zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Mogelijk kent u ook familie,
vereniging, bedrijf of school die interesse heeft. Dat horen wij ook graag!
Indien u interesse hebt om de stichting mee op te richten en mogelijk
enkele andere taken op u wilt nemen, dan horen wij dat ook graag.

− Uw reactie graag naar midden-brabant@wapenbroeders.nl
AGENDA
De agenda 2022 van onze Afd. Midden-Brabant treft u hieronder aan.

NAMENS HET BESTUUR:
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

2022:
dag datum

tijd

Activiteit

za

08 jan

14.00 uur

Nieuwjaarsreceptie, onder voorbehoud

do

10 feb

19.30 uur

Algemene Ledenvergadering

do

10 mrt

14.00 uur

Middagbijeenkomst

do

14 apr

19.30 uur

Presentatie, onderwerp n.t.b.

.. mei
wo

04 mei

14.00 uur

Uitstapje met afsluitend diner.
Meer informatie volgt omstreeks februari / maart 2022.
Herdenking Ereveld begraafplaats Gilzerbaan Tilburg

vr

13 mei

10.00 uur

Dag der Banieren op de Lgen Bestkazerne in Vredepeel

za

18 jun

10.00 uur

Limburgse Veteranendag

ma

15 aug

12.00 uur

Herdenking fusillade gijzelaars op Gorp en Roovert

ma

15 aug

n.t.b.

Tilburg Nederlands-Indië herdenking 15 augustus 1945

za

03 sep

14:00 uur

Nationale herdenking Indië-monument Roermond

do

08 sep

19.30 uur

Presentatie, onderwerp n.t.b.

do

13 okt

14.00 uur

Middagbijeenkomst

zo

23 okt

14.00 uur

Herdenking bevrijding van Goirle

do

10 nov

19.30 uur

Presentatie, onderwerp n.t.b.

do

08 dec

14.00 uur

Middagbijeenkomst Kerst

