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In de huiskamer van het VOC Hart van Brabant zal onze 
Afdeling Midden-Brabant op 13 oktober a.s.om  
14.00 uur weer haar middagbijeenkomst houden. 
 
Er is geen speciaal programma, wel kan er gezellig worden 
‘bijgekletst’ onder het genot van een kopje koffie of thee.  
 
 
 
. 
 
Op zaterdag 15 oktober a.s. 
organiseert onze afdeling een 
fietstocht van ca. 20 kilometer langs 
plaatsen in Goirle waar tijdens de 
Tweede Wereldoorlog iets bijzonders is 
gebeurd. Op de meeste plaatsen zijn 
slachtoffers gevallen, zowel burgers als 
geallieerde militairen.  
 
Bij iedere plaats waar wordt gestopt, krijgen de deelnemers uitleg over wat daar 
is gebeurd. Halverwege de tocht wordt even gepauzeerd bij ‘De Roovertsche Leij’, 
waar op eigen kosten iets kan worden genuttigd. 
 
De fietstocht begint om 13.00 uur bij ’t Heemerf ‘De Schutsboom’ aan de 
Nieuwe Rielseweg 41-43 in Goirle. Vanaf 12.30 kan daar even gekeken worden in 
het museum, waar diverse bijzondere zaken over Goirle tijdens WOII zijn 
verzameld. Deze fietstocht is vooral zeer leerzaam 
voor jongeren. Zij nemen kennis van de offers, die 
in oktober1944 zijn gebracht om Goirle te bevrijden. 
Op dit moment genieten wij nog steeds van die 
herwonnen vrijheid, maar door de situatie om 
Oekraïne is die zeer broos.  
 
Aanmelden voor deze bijzondere en educatieve 
fietstocht kan tot 12 oktober via email: 
voorzitter.midden-brabant@wapenbroeders.nl.  
Het maximale aantal deelnemers is gesteld op 30 
personen. Deelnemen aan deze tocht is GRATIS.  
 
Onze Afdeling Midden-Brabant heeft in 2014  
een boekje met de route uitgegeven. Dit kunt u al 
vast downloaden op onze website, klik hier.  
De route in het boekje wordt niet helemaal gevolgd. 

LEERZAME FIETSTOCHT LANGS SPECIALE PLAATSEN IN GOIRLE 
TIJDENS WOII 

MIDDAGBIJEENKOMST OP 13 OKTOBER 2022 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
mailto:voorzitter.midden-brabant@wapenbroeders.nl
https://1drv.ms/b/s!ArZsYJqnrPjHg6UH3F5sAV9GYQkfdQ?e=MOBdtq


 

 
Zoals u in het boekje ‘Offers voor onze 
vrijheid’ kunt lezen, hebben veel 
geallieerde militairen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog grote offers gebracht en 
zijn begraven in Goirle. 
 
De herdenking van de bevrijding van 
Goirle vindt plaats op begraafplaats Sint 
Jan aan de Sint Jansstraat op zondag 23 
oktober 2022, dit keer  om 14.00 uur.  
Bij de herdenking zal naar verwachting ook een vertegenwoordiger aanwezig zijn 
van de Britse ambassade.. 
 
Na afloop van de herdenking is er gelegenheid tot koffiedrinken in de kapel van 
het Cultureel Centrum Jan van Besouw.  
 
Uw aanwezigheid met zoveel mogelijk anderen, familie en bekenden wordt 
bijzonder op prijs gesteld.  
Tenue voor de Wapenbroeders: indien in het bezit Bondstenue met groot model 
decoraties. 
 
 
 
Hans Kroes neemt u tijdens zijn presentatie op 10 november a.s. 
om 19.30 uur mee naar het domein van de veteranen. Hij gaat in 
op:  

- wie is veteraan; 
- wat kunnen de gevolgen zijn van uitzending(en); 
- welke zorg kan aan veteranen worden geleverd; 
- hoe kun je bepaalde signalen herkennen.  

Dit laatste geldt zeker niet alleen voor veteranen Ook in andere situaties 
kan deze methodiek worden gehanteerd. 
 

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

- Frans Janssens en  
- Maria van Rijen (weduwe van Ad van Rijen) 

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

 

Zoals wellicht bekend is op 30 mei jl. onze 
Wapenbroeder Ad van Rijen overleden. Aan 
deze uitvaart hebben leden van onze 
afdeling door middel van een Erewacht hun 
medewerking verleend. 
 
In Roermond is op 23 september jl. een deel 
van de as van Ad uitgestrooid bij het 
Nationaal Indiëmonument in Roermond. Ook 
hieraan heeft het bestuur van onze afdeling 

haar medewerking door middel van een ceremonie, waarbij toespraken en 
gedichten werden uitgesproken alsmede een minuut stilte in acht werd genomen. 
Ad is nu bij zijn maten in Roermond.  
 
Wij wensen de familie nogmaals veel sterkte bij de verwerking van het verlies 

AS-UITSTROOIING AD VAN RIJEN IN ROERMOND 

NIEUWE LEDEN 

HERDENKING BEVRIJDING VAN GOIRLE OP 23 OKTOBER 

PRESENTATIE OVER NULDELIJNSONDERSTEUNING 



 
 
Dit jaar zal de Regionale Veteranendag Hart 
van Brabant plaatsvinden op 5 november 
a.s. plaatsvinden in Waalwijk. 
 
Programma en meer informatie volgt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
De mogelijkheid dat wij in de maand december 
een kerstdiner kunnen organiseren, is een stukje 
groter geworden. 
 
Momenteel is het bestuur voor u bezig om 
hierover afspraken te maken met een 
Defensieonderdeel. Zodra er meer over bekend is, 
wordt u met een aparte nieuwsbrief geïnformeerd. 
 
 
 
 
 
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:  

KERSTDINER (ONDER VOORBEHOUD) 

REGIONALE VETERANENDAG OP 5 NOVEMBER 

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


 
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 
 

za  5 nov volgt Regionale Veteranendag in Waalwijk 
Meer informatie volgt 

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

do 
 

08 dec 14.00 uur Middagbijeenkomst Kerst.  
Indien het kerstdiner doorgang vindt, komt de 
middagbijeenkomst te vervallen. 

 
 

n.t.b.  Kerstdiner onder voorbehoud, locatie n.t.b. 

 


