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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 gesneuveld. U en 

uw evt. partner zijn van 
harte welkom 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.  
 
 
 
Serve the City Tilburg organiseert samen met de organisatie van het Studenten 
Bevrijdingsfestival op donderdag 5 mei 2022 een Senioren Bevrijdingsfestival. 
De organisatie heeft namelijk gemerkt dat op Bevrijdingsdag vooral veel 
evenementen voor jongeren worden georganiseerd en niet zoveel voor ouderen.  
 
De organisatie wil door middel van het Senioren Bevrijdingsfestival de ouderen in 
Tilburg wat meer in het zonnetje zetten en ouderen en jongeren met elkaar in 
gesprek laten gaan over onderwerpen rondom vrijheid.  
 
Vanaf 10:00 uur zijn de ouderen en studenten welkom en het zal tot ongeveer 
11:30 duren. Tijdens deze ochtend zal er gezorgd worden voor koffie en thee en 
een versnapering. 

SENIOREN BEVRIJDINGSFESTIVAL TILBURG 5 MEI 2022 

HERDENKINGEN 4 MEI 2022 IN TILBURG  
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Verder zullen er sprekers komen om wat omtrent het onderwerp te vertellen. 
Daarna zullen er vooral gesprekken tussen de ouderen en studenten 
plaatsvinden. Hierbij willen we u graag uitnodigen om naar het Senioren 
Bevrijdingsfestival te komen en met ons de vrijheid te vieren. 
 
U kunt u aanmelden door een mailtje te sturen naar het volgende emailadres: 
servethebrave@servethecitytilburg.nl met de volgende informatie: 
naam, telefoonnummer, bent u in staat om zelf vervoer te regelen van en naar 
de locatie (Muzentuin). 
 
Aanmelden kan tot en met donderdag 28 april. 
 
 
 
 
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.  
 
’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 28 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 28 april  2022 over te maken op 
rekeningnummer NL02 RABO 0376 1285 77 t.n.v. Bond-van Wapenbroeders Afd. 
Midden-Brabant o.v.v. “Dag der Banieren 2022”. 
 
 
 
Op 3 juni 2022 bezoeken wij het 
Oorlogsmuseum Overloon. Het 
programma is: 
 

• 10.00 uur vertrek per bus vanaf 
begraafplaats Gilzerbaan Tilburg. 

REÜNIE TEVENS DAG DER BANIEREN IN VREDEPEEL  

MIDDAGBIJEENKOMST OP 12 MEI 2022  

BEZOEK OORLOGSMUSUEM OVERLOON MET AFSLUITEND DINER 
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• 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. 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. 
 
 
 
De overige activiteiten zijn:  
 

- 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 tot 30 april 
aanvragen bij uw secretaris midden-brabant@wapenbroeders.nl.  
 

- op 18 juni Limburgse Veteranendag. 
 

- op 5 augustus de gezellige middag met 
petanque en BBQ. 

Meer informatie volgt. 
 
 
 

 
In aanloop naar de herdenkingen op 
4 mei 2022 organiseerde de Bond van 
Wapenbroeders, Afdeling Midden-
Brabant een presentatie over Tilburg 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.  
 
Al heel vroeg waren op 14 april 
belangstellenden en Wapenbroeders 
aanwezig om de presentatie bij te 
wonen, dat resulteerde in een goed 
gevulde zaal in het Veteranen 
Ontmoetingscentrum Hart van 
Brabant. 
 

Na de opening door de voorzitter Jan Schrijver, waarbij hij voor de niet leden een 
korte uitleg gaf over de (activiteiten van de) Afdeling Midden-Brabant, begon hij 

TERUGBLIK PRESENTATIE TILBURG TIJDENS WO II 

OVERIGE ACTIVITEITEN 
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in zijn presentatie met de aanleiding voor 
de Tweede Wereldoorlog. Daarna 
kwamen onder meer aan de orde de 
mobilisatie en de instructies voor de 
luchtbescherming.  
 
Op 10 mei 1940 waren er verschillende 
bombardementen zoals het 
Spoorwegemplacement en het vliegveld 
Gilze-Rijen. Ook de diverse 
verwoestingen in de stad op die dag 
zoals in de Noordstraat werden in de 
presentatie getoond. De Duitse bezetting 
en de gevolgen daarvan voor de bevolking kwamen uitgebreid aan de orde, zoals 
de lange rijen voor de winkels. Tevens werd aandacht besteed aan de 
Jodenvervolging alsmede aan het verzet in Tilburg. Uitgebreid kwam het verzet 
aan de orde. Enkele verzetsmensen, die waren omgekomen, werden door Jan 
Schrijver gememoreerd. 
 
Naast diverse foto’s over de bevrijding, werd er ook een deel van een video 
getoond, waarop de geallieerde militaire operaties duidelijk in beeld werden 
gebracht. Meer lezen:> klik hier. 
 
 
 
 
Onder een stralend zonnetje reden 32 leerlingen, 1 leerkracht en 4 ouders op 
donderdag 14 april jl. door en rond Goirle. Onder leiding van de voorzitter van de 
Afdeling Midden-Brabant van de Bond van Wapenbroeders, Jan Schrijver, gingen 
zij langs een aantal plaatsen waar tijdens de Tweede Wereld offers zijn gebracht 
voor onze vrijheid. Voor vertrek kregen de kinderen een korte uitleg over de 
oorlog destijds in Goirle en over de bevrijding van het dorp. 

 
Via de Nieuwkerksedijk, het 
Nieuwkerksbaantje en het 
Gorpsbaantje reed de groep 
naar de plek in de bossen 
van Gorp & Roovert, waar 
op 15 augustus 1942 de 5 
gijzelaars zijn gefusilleerd. 
Onderweg was al enkele 
keren gestopt om uitleg te 
krijgen over gebeurtenissen 
uit de Tweede Wereldoorlog. 
Het verhaal over de zinloze 
moord op de 5 gijzelaars 

maakte indruk op de kinderen. In het onderkomen van Gilde Sint Joris, bij 
Natuurpoort De Roovertsche Ley, werd geluncht. 
 
Daarna werd de tocht voortgezet naar Goirle, waar bij de brug over de Nieuwe 
Leij op de Poppelseweg, de kerk van Sint Jan, de voormalige woning van de 
Joodse familie Dasché in de Emmastraat en de molen aan de Molenstraat werd 
gestopt voor een uitleg over de gebeurtenissen die daar hadden plaatsgevonden. 
Op het Kloosterplein bij de twee gedenktafels, kregen de kinderen uitleg over de 
Nationale Dodenherdenking op 4 mei a.s. om 20.00 uur. Eén van de kinderen uit 
deze groep mag dan de tekst op de ‘Vrijheidszuil’ voorlezen. De fietstocht werd 
afgesloten bij de graven van de 27 geallieerde militairen en de Goirlese militair 
Anton Versteden op de begraafplaats aan de St. Jansstraat. 
Meer lezen, klik hier:> 
 
De route kunt u ook zelf fietsen en downloaden, klik hier: > 
 
 
 
De agenda treft u aan in bijlage 1. 

AGENDA 

GROEP 7 BS DE REGENBOOG OP ‘BATTLEFIELD’TOUR’  
IN GOIRLE BIJ AFD. MIDDEN-BRABANT   

https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/769-tilburg-tijdens-wo-ii-door-dhr-jan-schrijver-bij-afd-midden-brabant
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/770-groep-7-van-bs-de-regenboog-op-%E2%80%98battlefield-tour%E2%80%99-in-goirle-bij-afd-midden-brabant-
https://www.wapenbroederszuid.nl/images/files/offers/2019%20-%20Routebeschrijving%20fietstocht%20Offers%20voor%20onze%20Vrijheid.pdf


 
 
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.  

   
 

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 

 
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 83e 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 
 

vr 5 aug 15.00 uur Petanque en BBQ 
 

ma 15 aug 12.00 uur Herdenking fusillade gijzelaars op Gorp en Roovert 
 

NAMENS HET BESTUUR:  
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https://www.facebook.com/wapenbroedersmiddenbrabant?fref=nf
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018
https://www.wapenbroederszuid.nl/images/files/2022%20SponsorKliks.pdf


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 

 


