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START VAN HET SEIZOEN OP 10 SEPTEMBER 2015
PRESENTATIE: TERUG NAAR SREBRENICA
Het is al weer enige tijd geleden dat de leden
van de Afdeling Midden-Brabant bij elkaar zijn
geweest. Hopelijk hebt u in de afgelopen periode
genoten van een welverdiende vakantie.
De laatste activiteit van onze afdeling was de
afsluiting van het seizoen met het geslaagde
bezoek aan het museum De Bewogen Jaren in
Hooge Mierde en het diner, dat op 2 mei jl. heeft plaatsgevonden. Tevens
hebben leden van onze afdeling in de tussenliggende periode deelgenomen
aan herdenkingen, zoals in Alphen en het Indië-monument in Tilburg.
Met de start van het nieuwe seizoen is het
bestuur verheugd dat twee bevlogen sprekers
hun verhaal komen vertellen. Onlangs is dhr.
Pim van der Velden met een groep Nederlandse
veteranen teruggekeerd uit Bosnië, waar zij in
de jaren '90 deelnamen hebben deelgenomen
aan de United Nations Protection Force
(UNPROFOR) missie. Een aantal leden van die
groep hebben in Srebrenica gediend. Zij zijn daar naar toe terug zijn gegaan
om met de jeugd én de moeders van Srebrenica te praten. Samen met dhr.
Iwan Ruedisueli zullen Pim van der Velden de ervaringen over hun terugkeer
met ons delen.
Wij hopen dat u in grote getale naar deze interessante presentatie komt.

GOIRLESE ZOMERMARKT
Op 12 september 2015 is de Afdeling MiddenBrabant weer aanwezig op de Goirlese
Zomermarkt. Hier willen wij weer onze
naamsbekendheid in de regio verder
vergroten en mogelijk nieuwe leden werven.
Wij zoeken nog een of twee vrijwilligers, die
het bestuur willen ondersteunen met het
opbouwen van de informatiestand en met het
assisteren met Public Relations. Opgave
graag bij de voorzitter, dhr. Jan Schrijver.

REÜNIE/EXCURSIE VLIEGBASIS WOENSDRECHT
OP 17-09-2015
Op 17 september 2015 organiseert de Afdeling West-Brabant een reünie
tevens excursie op de Vliegbasis Woensdrecht. Meer informatie treft u aan in
bijlage 1. U kunt zich aanmelden tot 7 september 2015 bij de secretaris.
Let op. Bij de aanmelding: de volledige namen en voorletters, geboortedatum
en geboorteplaats. Neem op 17 september uw geldig legitimatiebewijs mee!

EXCURSIE MARINEKAZERNE VLISSINGEN
OP 30-09-2015
De Koninklijke Nederlandse Vereniging Ons Leger organiseert in de Regio Zuid
op 30 september een excursie naar de Marinekazerne in Vlissingen. Aan deze
excursie mogen ook Wapenbroeders deelnemen van het
samenwerkingsverband RCT WZ-NL. Meer informatie treft u aan in bijlage 2.
U meldt zich rechtstreeks aan bij dhr. R. Klop door het overmaken van de
bijdrage. Let op: zorg dat u bij uw aanmelding duidelijk de adresgegevens
vermeldt.
Ook kunt u de secretaris, dhr. Hans Kroes informeren dat u deelneemt.
Mogelijk kunt u dan samen reizen naar Vlissingen.

HERDENKINGEN
De volgende herdenkingen vinden binnenkort plaats, waarbij Wapenbroeders
aanwezig zijn:


05 september 2015 - Nationale herdenking bij het Indië-monument in
Roermond. Bij de secretaris is nog een enkele zitplaatskaart
verkrijgbaar.



17 september 2015 - Herdenking in Valkenswaard.
Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de secretaris voor samen rijden



20 september 2015 - Herdenking St Jozef Rijckevorsel (B).
Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de voorzitter voor samen rijden



4 oktober 2015 - Herdenking in Baarle-Nassau.

HERDENKINGEN IN GOIRLE EN TILBURG
Door de Afdeling Midden-Brabant worden de herdenkingen georganiseerd op:


25 oktober 2015 - 16.00 uur Goirle - begraafplaats Sint Jan.



27 oktober 2015 - 11.00 uur Tilburg - begraafplaats Vredehof.

In de volgende Nieuwsbrief treft u hierover meer informatie aan.

3e MAN BANIERWACHT
Zoals bekend zetten onze banierdraagster Saskia Heezen en onze
Commandant Banierwacht Elroy Treling zich bij diverse gelegenheden
maximaal in om onze Bond in het algemeen en onze afdeling in het bijzonder
op een goede wijze extern te presenteren. Helaas missen wij nog steeds een
3e man, die deel wil nemen aan de trainingen voor de banierwacht. Volgend
jaar mei zouden wij graag een complete banierwacht tijdens de Dag der
Banieren zien optreden. Indien u interesse heeft, knoop dan graag een
gesprekje aan met de voorzitter.

AGENDA
De agenda 2015 is opgenomen in bijlage en te vinden op de website.

NAMENS HET BESTUUR:
Voorzitter /
J.C.M. Schrijver (Jan), Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;
PR-functionaris:
Email: schrijver30@zonnet.nl
Secretaris /
H.J. Kroes (Hans), Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle; T: 06-10379876;
Veteranenhelper:
Email: hanskroes@home.nl
Penningmeester: A.A.C.A. van Belkom (Ad), Aagje Dekenpad 12, 5051GP Goirle; T: 013-5345552;
E-mail: ad.van.belkom@home.nl
Alg. Bestuurslid: G.F.M. Beerens (Gerard), Heuvelring 188, 5038 CL Tilburg; T: 013-5455828.

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOKPAGINA

Bijlage 1

REÜNIE TEVENS EXCURSIE VLIEGBASIS WOENSDRECHT
OP 17 SEPTEMBER 2015
De afdeling West - Brabant van de Bond van Wapenbroeders organiseert een reüniemiddag
op de Vliegbasis Woensdrecht. Deze middag wordt gehouden op

september a.s.

donderdag 17

en zal duren van 13.00 uur tot circa 18.30 uur.

Hieronder treft U het globale programma voor deze middag aan:
- Om 13.00 uur bent U van harte welkom in de Officiersmess van bedrijfsrestaurant
Schuttershof, waar U wordt ontvangen met koffie en cake.
- Om 13.30 uur wordt U welkom geheten door de Voorzitter van de afdeling West-Brabant,
dhr. A. den Harder, en door C-KMSL tvs Vliegbasis Woensdrecht, Kolonel Drs. P. de Boer,
gevolgd door een film over de Vliegbasis.
- Hierna zult U een gevarieerd programma worden aangeboden door de
Vliegbasis Woensdrecht.
- Na terugkeer in de Schuttershof krijgt U de gelegenheid tot het nuttigen van een drankje.
- De dag zal om 17.00 uur afgesloten worden met een dinerbuffet in MFR1 / Off mess.
Graag vernemen wij

uiterlijk maandag 7 september as.

De namen, adressen,

geboortedata en geboorteplaatsen van de bezoekers. Dit i.v.m. de toegang tot de vliegbasis.
Het is vanzelfsprekend, dat iedere bezoeker bij de toegangspoort zijn legitimatie bewijs kan
overleggen.
Vanaf de poort kan de bewegwijzering naar de Schuttershof worden gevolgd alwaar
voldoende parkeergelegenheid aanwezig is.
Wij, de afdeling West-Brabant nodigen de Wapenbroeders van de afd. Baronie van Breda, de
afd. Alphen, de afd. Midden Brabant, de afd. Zeeland en de afd. 's Hertogenbosch eo. Samen
met uw partner van harte uit om deze reünie bij te wonen.
De bijdrage voor deze reünie bedraagt 5 Euro per persoon. Dit bedrag kan ( per
afdeling ) betaald worden bij aanvang van de reünie.
Wij hopen U in grote getale te mogen begroeten op 17 september as. op de Vliegbasis
Woensdrecht.

Bijlage 2

EXCURSIE MARINEKAZERNE VLISSINGEN OP
OP 30 SEPTEMBER 2015
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING
ONS LEGER

Onze regiovertegenwoordiger Zuid heeft een afspraak kunnen maken met de Commandant Veiligheid Regio Zeeland
(VRZ) voor een bezoek aan een oefening aldaar. Dit is een samenwerking van Marine, Politie, Brandweer en andere
hulpdiensten.
Hij nodigt (jeugd-)leden, hun introducés/andere belangstellenden uit voor deze interessante excursie.
Als datum is gekozen voor:

woensdag 30 september 2015.
Het programma luidt als volgt:
10.30 - 11.00 uur:
11.00 uur:
11.05 – 12.00 uur:
12.00 – 13.00 uur:
13.00 – 15.00 uur:
15.00 – 16.00 uur:
16.00 uur:

ontvangst in de Marinekazerne Vlissingen met koffie/thee en een plakje cake
welkomstwoord door Cdt. Marinekazerne, LtZ.1. Eric Veldhuizen,
lezing door Cdt. Veiligheid Regio Zeeland, dhr. Ruud Maljaars
rijstmaaltijd in bedrijfsrestaurant
rondvaart op de Schelde met COPI-vaartuigen,
dit zijn vaartuigen van Rijkswaterstaat, die bij calamiteiten door deze veiligheidsorganisatie kunnen worden ingezet.
afscheidsdrankje in bedrijfsrestaurant
vertrek deelnemers.

Adres: Marinekazerne, Oosterhavenweg 10, 4382 NK Vlissingen,
Tel: 0118 - 424 200.
U kunt uw deelname kenbaar maken door het overmaken van €.12,50 per persoon op IBAN: NL65 INGB 0000 1700 55
t.n.v. P.R. Klop in Den Haag met vermelding “Zeeland”. Uw betaling moet uiterlijk 23 september a.s. op de genoemde
rekening zijn bijgeschreven. Houdt rekening met een verwerkingstijd bij de bank van drie werkdagen.
Zorg dat uw adresgegevens duidelijk bij de betaling worden vermeld, voor het toesturen van de bevestigingsbrief, die
tevens toegangsbewijs is voor de kazerne. Circa tien dagen voor het bezoek ontvangt u deze brief met mogelijk
reisadvies.
Onze regiovertegenwoordiger, Kees Veldkamp, hoopt u in grote getale te mogen begroeten in Vlissingen. Voor nadere
informatie is hij bereikbaar onder tel.nr. 0118-650 377 of per e-mail:
cveldkamp3@zeelandnet.nl
Deze uitnodiging geldt ook voor leden van de zusterverenigingen Onze Vloot en Onze Luchtmacht, alsmede voor leden
van de KVNRO, KVEO, KVMO, NOV, Wapenbroeders en de vrienden van de Hojel.

AGENDA
WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT
Locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg
De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdag van de maand.

2015:
za

05 sep

14.00 uur

Nationale herdenking Indië-monument Roermond.

do

10 sep

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

do

17 sep

11.00 uur

do

17 sep

13.00 uur

Herdenking Brits kerkhof, Luikerweg 145, Valkenswaard.
Verzamelen 10.00 uur bij Pannenkoekhuis Suykerbuyck,
Excursie / reünie Vliegbasis Woensdrecht

zo

20 sep

14.00 uur

wo

30 sep

10.30

Herdenking bij het monument sluis SAS1 bij Sint-Jozef
Rijkevorsel met fly-over van historische vliegtuigen.
Excursie Marinekazerne Vlissingen

zo

04 okt

11.00 uur

Herdenking Baarle-Nassau

do

08 okt

14.00 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

za

24 okt

14.00 uur

Herdenking bevrijding Oisterwijk.

zo

25 okt

13.00 uur

zo

25 okt

16.00 uur

Herdenking bevrijding Moergestel, Sint Jansplein
aansluitend kranslegging monument Gen. Barber.
Herdenking bevrijding Goirle op begraafplaats Sint Jan.

di

27 okt

11.00 uur

Herdenking bevrijding Tilburg op kerkhof Vredehof.

di

27 okt

14.00 uur

Herdenking bevrijding Tilburg bij monument Coba Pulskens.

di

27 okt

19.00 uur

Herdenking bevrijding Tilburg bij Scotland the Brave.

za

31 okt

13.00 uur

Regionale Veteranendag in Tilburg Stadhuis

do

12 nov

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

nov

10.00 uur

di

17 nov

19.00 uur

za

28 nov

14.00 uur

do

10 dec

14.00 uur

Gemeenschappelijk Voorzittersoverleg Bond van
Wapenbroeders (alleen bestuur)
Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur).
Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur).
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

wo

16 dec

14.00 uur

Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland in Vught.

