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Met de inval van Oekraïne ervaren wij direct hoe belangrijk vrijheid is. Bij het 
schrijven van deze nieuwsbrief wordt door de bevolking hevig weerstand geboden 
aan de inval en hevig gevochten voor hun 
verworvenheden. 
 
In aanloop naar de herdenking op 4 mei 
besteedt Jan Schrijver aandacht aan 
hetgeen erin Tilburg is gebeurd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 
 
Er zal worden verteld over de bezetting 
van de stad en het leven van de 
Tilburgers tijdens de oorlogsjaren. Ruime 
aandacht wordt besteed aan de 
bevrijding, waarbij originele beelden uit 
1944 worden getoond.  

 
 De presentatie wordt ondersteund met vele 
foto’s. De organisatie is in handen van  de 
Afdeling Midden-Brabant van de Bond van 
Wapenbroeders.  
 
Iedereen is van harte welkom op deze 
avond. De toegang en de koffie zijn gratis.  
Graag nodigen wij u met uw partner uit 
voor deze interessante presentatie.  
Graag even per mail aanmelden:  

midden-brabant@wapenbroeders.nl.  
 
Zoals gebruikelijk  worden er foto’s gemaakt tijdens de lezing, die wij via onze 
website delen.  
 
 
 
Op woensdag 4 mei 2022 vinden in Tilburg en in Goirle de volgende 
herdenkingen plaats: 
 
• om 14.00 uur: Ereveld begraafplaats 

Gilzerbaan. Traditiegetrouw 
herdenkt onze Afdeling 
Midden-Brabant jaarlijks de 
76 militairen die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en bij 
de bevrijding in Tilburg of 
directe omgeving zijn 
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gesneuveld. U en uw evt. partner zijn van harte uit 
deze herdenking bij te wonen.  
Wapenbroeders zullen met het banier aanwezig zijn 
om een eresaluut te brengen aan hen, die hun leven 
voor onze vrijheid hebben gegeven. Met de kinderen 
van groep 8 van BS De Borne, willen wij tijdens de 
plechtigheid aandacht schenken aan de vrijheid, die 
wij nu hebben. 

 
• om 19.00 uur: Heikese kerk Tilburg en om 20.00 uur: Dodenherdenking 

Tilburg in het Vrijheidspark. 
• om 20.00 uur:  bij de Gedenktafels in Goirle, verzamelen om 19.45 uur bij CC 

Jan van Besouw. 
 

Wapenbroeders wordt verzocht om zo veel mogelijk aanwezig te zijn. 
Indien in bezit: Bondstenue met groot model decoraties (indien in bezit). 
 
Wapenbroeders wordt tevens verzocht zich aan te melden bij de voorzitter 
schrijver30@outlook.com, zodat de organisatie enigszins inzicht heeft in het 
aantal aanwezige Wapenbroeders bij de verschillende herdenkingen.  
 
 
 
 
In afwijking van ons eerdere jaarschema 
zal er dit jaar ook op 12 mei 2022 een 
middagbijeenkomst in het VOC Hart van 
Brabant plaatsvinden. 
 
Zoals gewoonlijk gebruiken wij de middag 
om gezellig bij te kletsen.  
 
 
 
 
Op vrijdag 13 mei 2021 zal weer de reünie tevens Dag der Banieren worden 
gehouden op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. Het is een 
gezellige dag waarbij u de banierwachten van verschillende afdelingen kunt zien 
optreden.  
 
In de ochtenduren zal hierbij ook het 
Bondsbestuur aanwezig zijn zodat u met hen 
mogelijk een praatje kunt maken. ’s Middags 
kunt u de historische collectie van de 
Grondgebonden Luchtverdediging bekijken. 
Ook is er gelegenheid tot dansen. 
 
Rond 16.00 uur is de prijsuitreiking. Kortom, 
een dag om naar toe te gaan met uw evt. partner. Het uitgebreide programma 
kunt u in de vorige Nieuwsbrief lezen 
 
Tot 25 april a.s. kunt u zich aanmelden bij uw secretaris midden-
brabant@wapenbroeders.nl In verband met de toegangscontrole aan de poort 
verzoek ik u de persoonlijke gegevens van u en uw leden / donateurs met 
eventuele partners tevens te vermelden, te weten: 
- voornaam, tussenvoegsel, achternaam,  
- geboortedatum en geboorteplaats, 
- ID-type (paspoort, rijbewijs e.d.) en ID-nummer. 
 
Ook deze keer wordt u verzocht om de bijdrage van €  7,- vooraf te voldoen.  
U wordt verzocht de persoonlijke bijdrage vóór 26 april  2022 over te maken op 
rekeningnummer  
Rekeningnummer NL02 RABO 0376 1285 77 t.n.v. Bond-van Wapenbroeders Afd. 
Midden-Brabant o.v.v. “Dag der Banieren 2022”. 
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Al tweemaal hebben wij het 70 jarig 
bestaan van onze Afdeling Midden-
Brabant moeten annuleren in verband 
met de coronamaatregelen.  
 
Eerder hadden wij besloten 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 3 juni 2022 ziet 
er als volgt uit: 
 

• 10.00 uur vertrek per bus vanaf begraafplaats Gilzerbaan Tilburg. 
• 11.30 uur ontvangst met koffie (lunch niet inbegrepen). 
• 16.00 uur vertrek naar Vredepeel. 
• 16.30 uur 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 15 mei 2022 
aanmelden bij uw secretaris op  
midden-brabant@wapenbroeders.nl  
 
Indien uw persoonlijke gegevens van het vorig jaar nog steeds actueel zijn, dan 
kunt u volstaan met een korte melding.  
Indien uw paspoort of ID-bewijs vernieuwd is, verzoek ik u dit aan mij door te 
geven. Indien u zich voor de eerste maal aanmeldt, wordt u verzocht de volgende 
gegevens aan te leveren: 
 
  Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, 
 ID-type (paspoort, rijbewijs e.d.), ID-nummer 
 
Belangrijk 
Verzocht wordt tevens te vermelden of u in het bezit bent van een 
museumjaarkaart, veteranenpas of een andere kortingskaart. 
 
 
 
Wilt u al vast in uw agenda noteren:  
 

- op 5 mei Bevrijdingsdefilé in Wageningen. 
 

- op 13 mei de herdenking in Alphen (N-Br) om 19.00 uur. 
 

- op 15 mei de herdenking van Gierle (B) om 14.00 uur. 
 

- op 29 mei de Memorial Day in Margraten. Kaarten kunt u aanvragen bij 
uw secretaris midden-brabant@wapenbroeders.nl.  
 

- in juli / augustus de gezellige middag met petanque en BBQ. 

Meer informatie volgt. 
 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

BEZOEK OORLOGSMUSUEM OVERLOON MET AFSLUITEND DINER 
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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:  
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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 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 

 
wo 04 mei 19.00 uur Herdenking Heikese kerk en om 20.00 uur Vrijheidspark 

Tilburg 
wo 4 mei 19.45 uur Dodenherdenking Goirle 

 
do 05 mei 10.00 uur Bevrijdingsdefilé Wageningen 

 
do 12 mei 14.00 uur Middagbijeenkomst 

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

 
vr   13 mei 19.15 uur 82e herdenking Alphense gesneuvelden in Alphen (N-Br) 

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

 
zo 29 mei 15.00 uur Memorial Day Margraten  

 
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 

 
 
 
 
 


