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Het jaar 2022 is al weer een maand oud. Hopelijk bent u allemaal goed het 

nieuwe jaar in gekomen en is de pandemie zo veel mogelijk aan u en uw familie 

voorbij gegaan.  

 

Helaas hebben wij onze Nieuwjaarsreceptie dit jaar moeten annuleren. Maar er is 

ook goed nieuws. In tegenstelling tot dezelfde periode in het vorige jaar hebben 

wij gelukkig nu meer vrijheden om ons te bewegen. Sommigen beweren zelfs dat 

wij binnen niet al te lange tijd deze nare periode achter de rug zullen hebben. 

Volgens mij is het beter om te waken voor al te veel optimisme en de 

ontwikkelingen maar rustig af te wachten.  

 

Vorig jaar hebben wij onze Algemene Ledenvergadering nog schriftelijk moeten 

organiseren. Dit jaar heeft u een oproep ontvangen om deel te nemen aan deze 

vergadering. Naast onze leden nodigen wij ook onze donateurs hiervoor van 

harte uit. Hieronder treft u meer informatie 

aan. 

 

Als bestuur van onze Afdeling Midden-Brabant 

hebben wij weer een redelijk vol 

jaarprogramma voor u opgesteld. Wij hopen dat 

u en evt. uw partner bij veel activiteiten 

aanwezig zullen zijn zodat wij ons motto: 

‘kameraadschap en saamhorigheid’ weer volop 

inhoud kunnen geven. Graag tot ziens! 

 

 

 

De Algemene Ledenvergadering van onze 

Afdeling Midden-Brabant vindt plaats op 

donderdag 10 februari 2022 in het 

Veteranen Ontmoetingscentrum Hart van 

Brabant, Matterhornstraat 1, 5022 PA Tilburg. 

De aanvang is 19.30 uur.  

Denk svp aan QR-code. 

 

Alle relevante stukken voor de ALV heeft u 

inmiddels via e-mail ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn, laat dat dan s.v.p. 

even weten 

 

De financiële stukken krijgt u ter vergadering uitgereikt en worden door onze 

penningmeester Ad van Belkom toegelicht. 

 

Mocht u verhinderd zijn, meldt u zich dan s.v.p. af bij onze voorzitter Jan 

Schrijver, schrijver30@outlook.com.  

 

VAN DE SECRETARIS 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
mailto:schrijver30@outlook.com


 

 

 

Op donderdag 10 maart  2022 om  

14.00 uur organiseren wij na lange tijd weer 

een middagbijeenkomst.  

 

Dit is naar verwachting de eerste 

middagbijeenkomst, die wij in het VOC Hart 

van Brabant kunnen organiseren. Hopelijk 

bent u dan ook met uw evt. partner 

aanwezig. 

 

 

 

 

 

Wilt u al vast in uw agenda noteren:  

 

- op donderdag 14 april zal Jan Schrijver de 

presentatie over Tilburg tijdens WO II. 

 

- op vrijdag 13 mei vindt Dag der Banieren plaats 

op de Lgen Bestkazerne in Vredepeel 

 

- op vrijdag 3 juni vindt de vorig jaar 

geannuleerde excursie per bus plaats naar het 

Oorlogsmuseum Overloon met afsluitend diner op 

de Lgen Bestkazerne in Vredepeel  

Meer informatie volgt. 

 

 

 

 

De agenda voor het jaar 2022 treft u aan in bijlage 1 

 

 

 
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. 

 

   In bijlage 2 treft u meer informatie aan 

  over SponsorKliks. 
 

 

  

AGENDA 

NAMENS HET BESTUUR:  

MIDDAGBIJEENKOMST IN MAART 2022  

OVERIGE BELANGRIJKE DATA 1E HELFT 2022  

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


 

           Bijlage 1 
 

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 

 

do 

 

10 feb 19.30 uur Algemene Ledenvergadering 

do 

 

10 mrt 14.00 uur Middagbijeenkomst 

do 14 apr 19.30 uur Presentatie door Jan Schrijver met als onderwerp  

Tilburg tijdens WO II 

wo 04 mei 14.00 uur Herdenking Ereveld begraafplaats Gilzerbaan Tilburg 

 

do 12 mei 14.00 uur Middagbijeenkomst 

 

vr 13 mei 10.00 uur Dag der Banieren op de Lgen Bestkazerne in Vredepeel 

 

zo 15 mei 14.00 uur Herdenking van de bevrijding in Gierle (B) 

 

vr 

 

03 jun 10.00 uur Excursie naar Oorlogsmuseum in Overloon met afsluitend 

diner of Lgen Bestkazerne en Vredepeel 

za 18 jun 10.00 uur Limburgse Veteranendag 

 

za 25 jun 10.00 uur Nederlandse Veteranendag in Den Haag 

 

 juni / juli 15.00 uur Petanque en BBQ 

 

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 ‘De slag om de Schelde’ door Fred Beerlage. 

 

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 

  

 



B IJLAGE 2 

 


