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Op vrijdag 5 augustus 2022 wordt in 
Udenhout een spelmiddag georganiseerd met 
petanque met afsluitend een BBQ.  
 
Om 15.00 uur wordt u ontvangen met een 
kopje koffie of thee.  
Vanaf ca. 15.30 uur vindt er een kleine 
petanque-competitie plaats. 
Vanaf ca. 17.30 uur kunt u genieten van een 
lekkere BBQ. 
Voor deze activiteit wordt geen eigen bijdrage 
gevraagd en ontvangt u enkele consumpties. 
 
Locatie: Petanquevereniging V.O.P Udenhout Sportlaan 15E, 5071 CB Udenhout.  
Aanmelding vóór 27 juli 2022 bij voorzitter Jan Schrijver, e-mail 
voorzitter.midden-brabant@wapenbroeders.nl  Tenue: civiel. 
 

 
Op 15 augustus 2022 vindt de 
herdenking plaats in de bossen 
op de gedenkplaats van het 
Landgoed Gorp en Roovert. 
 
De herdenking begint om 12.00 
uur. 
 
Tenue: Wapenbroeders in 
Bondstenue (indien in bezit) 
met groot model decoraties. 
Volg de bewegwijzeringsbordjes 
via de Turnhoutsebaan. 
 

 
 
 
Op 15 augustus 1945 kwam voor het Koninkrijk der Nederlanden een officieel 
einde aan de Tweede Wereldoorlog. Ieder jaar worden op 15 augustus de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht, die gevallen zijn in de oorlog 
tegen Japan en zij die gevallen zijn ten gevolge van de Japanse bezetting van 
Nederlands-Indië.  
De Tilburg Nederlands-Indië herdenking 15 augustus 1945 zal in 2022 wederom 
plaatsvinden in het Vrijheidspark aan het Koningsplein te Tilburg op maandag 15 
augustus 2022. De aanvangstijd van de herdenking wordt nog bekend gesteld.  
Tenue: Wapenbroeders in Bondstenue (indien in bezit) groot model decoraties. 
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PETANQUE EN BBQ IN UDENHOUT OP 5 AUGUSTUS 
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Op donderdag 8 september 2022 
zal in het VOC Hart van Brabant een 
presentatie worden gehouden over 
de Slag om de Schelde - Sleutel tot 
de bevrijding van Nederland, 
aanvang 19.30 uur.  
 
Op deze avond geeft dhr. Fred 
Beerlage in zijn presentatie een 
inkijk hoe de regionale oorlogen in 
Europa overgaan in WO II.  
De aanval op Pearl Harbour komt 
aan de orde, waardoor de VS 
betrokken raken in de oorlog en ook de samenhang tussen de vele operaties in 
Europa en Noord Afrika krijgt aandacht. Na de landing in Normandië 6 juni 1944 
was het van groot belang om de havens, die enorm verdedigd werden, in handen 
te krijgen om de bevoorrading te waarborgen. Nadat de haven van Antwerpen op 
4 september in Britse handen komt, volgt een moeizame Slag om de Schelde, 
welke stap voor stap wordt toegelicht. Het belooft weer een bijzondere 
presentatie te worden. 
 
 

 
Op 3 juni jl. hebben wij met een groep 
leden en donateurs van onze Afdeling 
Midden-Brabant een zeer geslaagde 
excursie naar het Oorlogsmuseum 
Overloon beleefd, als ook genoten van 
een goed diner op de Lgen Bestkazerne 
in Vredepeel. 
 
Het verslag kunt u nog eens nalezen op 
onze website, klik hier. 
 
Vergeet ook niet om naar de foto’s van 

Ineke van Kleijnenbreugel en de video van Hans van Kleijnenbreugel te kijken. 
 
 
 
 
Sinds kort hebben de voorzitter en de penningmeester van de Afdeling Midden-
Brabant nieuwe mailadressen, te weten voor: 
- Jan Schrijver: voorzitter.midden-brabant@wapenbroeders.nl   
- Ad van Belkom: penningmeester.midden-brabant@wapenbroeders.nl 
 
 
 
De agenda treft u aan in bijlage 1. 
 
 
Voorzitter /    J.C.M. Schrijver (Jan), Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;  
PR-functionaris:  Email: voorzitter.midden-brabant@wapenbroeders.nl   
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: penningmeester.midden-brabant@wapenbroeders.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:  

PRESENTATIE ‘SLAG OM DE SCHELDE’  

TERUGBLIKBEZOEK OORLOGSMUSEUM OVERLOON 
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VOORZITTER EN PENNINGMEERSTER AFD. MIDDEN-BRABANT  
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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 

 
vr 5 aug 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 

 


