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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. 
 
 
 
De overige activiteiten die dit jaar nog door onze Afdeling Midden-Brabant 
georganiseerd worden, op: 
 

− 13 oktober om 14.00 uur de middagbijeenkomst. 
 

− 15 oktober een fietstocht langs belangrijke locaties tijdens WO II in (de 
omgeving van) Goirle.  
- 12.30 verzamelen bij Erfgoed Goirle "De Vyer Heertganghen",  
   Nieuwe Rielseweg 41-43, 5051 PD Goirle met  
   mogelijkheid bezoek museum. 
- 13.00 vertrek fietstocht. 
- 16.30 aankomst begraafplaats St Jan. 
  Meer informatie volgt. 
 

- 23 oktober om 14.00 uur herdenking bevrijding van Goirle. 
 

- 10 november om 19.30 Presentatie inzake Nuldelijnsondersteuning voor 
veteranen door Hans Kroes. 
 

- 08 december om 14.00 uur middagbijeenkomst Kerst. 

PRESENTATIE ‘SLAG OM DE SCHELDE’  

OVERIGE ACTIVITEITEN 2022 

http://www.wapenbroederszuid.nl/


 

 
Onlangs zijn er 2 nieuwe leden toegetreden tot 
onze Afdeling Midden-Brabant. Het zijn: 
 

- Peter Verhoof en  
- Joop Vermeulen 

Namens het bestuur van Afdeling Midden-
Brabant worden zij van harte welkom geheten.  
Wij hopen hen met evt. partner regelmatig te mogen ontmoeten bij onze 
activiteiten. 
 

 

Petanque en BBQ.  
Op vrijdagmiddag en avond 5 augustus 2022 was een aantal leden en donateurs met 
partners van de Afdeling Midden-Brabant gezellig met elkaar aanwezig op het terrein van 
Petanquevereniging V.O.P. in Udenhout. Door het echtpaar Verhagen werden de aanwezigen 
gastvrij ontvangen met koffie of thee. Natuurlijk ontbrak een stukje vlaai niet.  
Meer lezen en naar de foto’s, klik hier. 
 

 
 
Deelname Wapenbroeders aan herdenkingen 
 
Op 15 augustus 2022 vonden er twee  
herdenkingen plaats, te weten: 
 
Gorp en Roovert op de   
gedenkplaats van de 5 gefusilleerden: 
 

         
            Indiëherdenking Tilburg 15 aug. 
                                                                      1945 in het Vrijheidspark 

TERUGBLIK OP ACTIVITEITEN 

NIEUWE LEDEN 

https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/670-petanque-en-bbq-bij-afd-midden-brabant-


 
 
 
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. 

 
 

 
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 

 
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 

za 15 okt 13.00 uur Fietstocht langs belangrijke locaties WO II in  
(de omgeving van) Goirle 
 

zo 23 okt  14.00 uur Herdenking bevrijding van Goirle 
 

do 10 nov 19.30 uur Presentatie, Nuldelijnsondersteuning voor veteranen  
door Hans Kroes 
 

do 
 

08 dec 14.00 uur Middagbijeenkomst Kerst 

 

AGENDA 

NAMENS HET BESTUUR:  

mailto:schrijver30@outlook.com
mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl
mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl
mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant
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

