Website:
Maart 2016

INHOUD:
Bijeenkomst
10 maart 2016
Presentatie
luchtlanding bij
Djokja 1948
Uitstapje mei 2016
Dag der Banieren
20 mei 2016
Visie “Toekomst
herdenken in
Tilburg”
Memorial Day
Margraten 29 mei
Aanmelden
NL-Veteranendag
via “Mijn Vi”
Lezing over
decoratiestelsel
Beheer website
wapenbroederszuid
Agenda
Namens het bestuur

www.wapenbroederszuid.nl klik op Afd. Midden-Brabant.

Uitgave nr. 2016-03

BIJEENKOMST 10 MAART 2016
Op donderdag 10 maart 2016 om 14.00 uur vindt weer onze volgende
bijeenkomst plaats in gebouw “Levensbouw”, Melis Stokestraat 40 in Tilburg.
Dit keer is het gewoon een gezellige bijeenkomst om met elkaar wat bij te
kletsen. Neem gerust iemand mee, die eventueel geïnteresseerd is in onze
Bond van Wapenbroeders.

PRESENTATIE DHR. JAAP NIEUWKOOP OP 14 APRIL 2016
OVER DE LUCHTLANDING BIJ DJOKJA 1948
Op 14 april 2016 houdt ons lid, dhr.
Jaap Nieuwkoop voor ons een
presentatie over de luchtlanding bij
Djokja in december 1948.
Hij zal ingaan op de volgende aspecten:
de opleiding van de parachutisten in
Indië, de politieke situatie in Indië op
dat moment, de opzet en de uitvoering
van de luchtlanding zelf en het verdere
verloop van de operatie. De lezing zal
worden ondersteund door oude
filmbeelden.
Het belooft een bijzonder interessante avond te worden! U bent van harte
welkom om ook belangstellende kennissen of vrienden mee te nemen naar
deze avond.

UITSTAPJE IN MEI 2016
Het seizoen sluiten wij altijd af in de maand mei met een
uitstapje voor onze leden en evt. hun partners. Voorstellen
voor een bezoek kunnen nog tot 15 maart bij het bestuur
worden ingeleverd.
Door de zeer welwillende medewerking van het Bondsbestuur
heeft de Afdeling Midden-Brabant de beschikking gekregen
over een certificaat. Hierdoor kan een bezoek worden gebracht
aan de Defensiecomplex en staan ons bepaalde faciliteiten ter beschikking.
Binnenkort volgt meer informatie.

DAG DER BANIEREN OP DE LGEN BESTKAZERNE
Op vrijdag 20 mei 2016 zal de jaarlijkse Reünie tevens Dag der Banieren
worden gehouden op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel.
Meer informatie treft u aan in bijlage bij deze Nieuwsbrief. U kunt zich
aanmelden tot 28 april 2016 bij uw secretaris hanskroes@home.nl.
U wordt verzocht uw persoonlijke bijdrage van € 7,- per persoon vóór 3 mei
2016 over te maken op rekeningnummer NL78 INGB 0003 8486 43 t.n.v.
A.A.C.A. van Belkom - Goirle onder vermelding van “Dag der Banieren 2016”.

VISIE “TOEKOMST HERDENKEN IN TILBURG”
De laatste weken is er door verschillende
organisaties in Tilburg, die herdenkingen
organiseren, hard gewerkt aan de visie:
“Toekomst herdenken in Tilburg”. De
eindversie zal op 11 maart 2016 worden
aangeboden aan burgemeester Noordanus.
De belangrijkste wijzigingen zijn dat volgens
de visie de herdenking op Vredehof zal vanaf
2017 worden verplaatst naar 4 mei in de
middaguren. In de avonduren vindt volgens
de visie ergens in de stad op een nog nader te bestemmen en in te richten
locatie een gemeenschappelijke herdenking plaats.
Vanaf 2017 zullen in Tilburg volgens de visie op 27 oktober geen herdenkingen
meer plaatsvinden in Tilburg.
De verdere behandeling en uitwerking van de visie is aan de Tilburgse politiek.

MEMORIAL DAY MARGRATEN 29 MEI 2016
Op zondag 29 mei 2016 vindt de 71e Memorial Day plaats op de grote
Amerikaanse Militaire Begraafplaats te Margraten.
Aanmelden kan tot 28 april 2016. Ook dit jaar worden er weinig
plaatsbewijzen beschikbaar gesteld aan de Bond van Wapenbroeders.

WIJZIGING AANMELDEN NL-VETERANENDAG E.D.
De aanmeldprocedure voor de Nederlandse
Veteranendag in Den Haag, die dit jaar op 25 juni
2016 plaatsvindt, is met ingang van dit jaar
ingrijpend gewijzigd. Aanmelden voor de NL
Veteranendag 2016 door de veteranen kan
plaatsvinden via de website van het
Veteraneninstituut tot 14 april 2016. Hierna is
aanmelding niet meer mogelijk.
Op de website van het Veteraneninstituut kan de veteraan zich aanmelden via
Mijn Vi. Registratie voor een account is vereist om toegang te krijgen tot het
beveiligde deel van de website voor het regelen van een aantal zaken, zoals
ook voor het vrij vervoer 2016, defilé in Wageningen, de KLu-Veteranendag en
de KMar-Veteranendag.
Veteranen die niet beschikken over internet of een vraag hebben over de
aanmeldprocedure kunnen bellen met het Veteraneninstituut op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur, telefoonnummer is 088-3340050. U kunt ook mailen
naar info@veteranenloket.nl

LEZING OVER DECORATIESTELSEL
Het bestuur en leden van onze afdeling
zijn door de Afdeling West-Brabant
uitgenodigd voor een lezing op 12 april
2016 over het decoratiestelsel door de
oud Kanselier en Voorzitter van het
Kapittel der Militaire Willems Orde,
Luitenant-Generaal J.H. de Kleyn.
De lezing vindt plaats in Zalencomplex
De Raaijberg, Antwerpsestraatweg 267,
4624 JH Bergen op Zoom.
Voor deelname aan de lezing kunt u zich voor 30 maart 2016 aanmelden bij
uw secretaris hanskroes@home.nl.

BEHEER WEBSITE
WWW.WAPENBROEDERS.NL
Zoals bekend maakt onze
Afdeling Midden-Brabant
gebruik van de website
www.wapenbroederszuid.nl
Het dagelijks beheer van de
website, zoals het
toevoegen en wijzigen van
het nieuws, het aanvullen
van de agenda, het plaatsen
van de foto’s op Onedrive
berust bij uw secretaris. Dit
zelfde geldt ook voor het
bijwerken van de sociale media Facebook en Google+.
Op zich kunnen deze werkzaamheden prima door een persoon worden
uitgevoerd. Het risico is hierbij aanwezig dat door onvoorziene
omstandigheden uw secretaris eventueel (tijdelijk) niet beschikbaar kan zijn
om de website bij te werken. Hierdoor kan de volledige functie van de website
stagneren en vooral van de externe promotie van onze afdelingen van de
samenwerkende afdelingen.
Om deze reden wordt gezocht naar een tweede persoon voor het dagelijkse
beheer van de website. Betrokkene kan tevens als klankbord voor het
webbeheer en als corrector optreden.
Het profiel van de 2e webbeheerder is:
- bekend met de activiteiten en de doelstellingen van de Bond van
Wapenbroeders,
- een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid,
- kennis van Word en Outlook,
- enige kennis van automatisering.
Kennis van programmeertalen zoals HTML en Joomla e.d. is NIET vereist.
Vragen of interesse? Hiervoor kunt u contact opnemen met uw secretaris
hanskroes@home.nl

AGENDA
De agenda 2016 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

Reünie tevens Dag der Banieren op 20 mei 2016
Het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland
(RCT WZ-NL) heeft de eer en het genoegen u en uw eventuele partner hierbij uit te nodigen voor de
jaarlijkse Reünie tevens Dag der Banieren van onze samenwerkende afdelingen, die op
vrijdag 20 mei 2016 gehouden zal worden op de Luitenant-generaal Bestkazerne.
Het adres is Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel.
Het programma van de Dag der Banieren is:
09.00 – 10.00 uur
10.00 – 10.15 uur
10.15 – 10.45 uur
10.45 – 11.45 uur
11.45 – 13.15 uur

:
:
:
:
:

13.15 – 14.15 uur
14.15 – 16.45 uur

:
:

14.15 – 16.30 uur
17.00 uur

:
:

Parkeren

:

Tenue

: - Indien u in het bezit bent van het bondstenue wordt u verzocht in
bondstenue met batons te verschijnen.
- Banier- en vlagwachten in bondstenue met model decoraties en
witte katoenen handschoenen.

Bijdrage

: De persoonlijke bijdrage voor onze leden bedraagt € 7,00 per persoon.

Aanmelding

:

Ontvangst met koffie/ thee in het Bedrijfsrestaurant (geb. 320).
Welkomstwoord door de voorzitter van het RCT WZ-NL.
Oefenen met de banier- / vlagwachten en instructie.
Optreden en jurering banier- / vlagwachten.
Gezellig samenzijn. In deze periode zal de jury zich beraden over de
geleverde prestaties van de banier- / vlagwachten en vervolgens de resultaten
met hen bespreken (per banier- / vlagwacht maximaal 10 minuten).
Rijstmaaltijd.
Gezellig samenzijn met mogelijkheid tot dansen. Tijdens dit samenzijn zullen
de prijzen aan de banier- / vlagwachten worden uitgereikt.
Museum Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging geopend
Afsluiting, waarna iedereen de kazerne verlaat (hopelijk met een
goede herinnering aan deze dag).
Na het melden bij de wacht volgt u de bordjes: “Dag der Banieren”.
Bij een grote drempel op een kruisingsvlak, slaat u links af en rijdt
daarna links een grote parkeerplaats op.

De aanmelding voor de Dag der Banieren sluit op 28 april 2016.

Toegang tot het onderdeel:
In verband met de toegangscontrole aan de poort dienen de persoonlijke
gegevens van de deelnemers vooraf bij de secretaris Hans Kroes te worden
aangemeld. U wordt verzocht om bij uw opgave ook de volgende gegevens te
vermelden:
- naam en voorletter(s), eventuele voorvoegsel(s),
- geboortedatum,
- adres,
- woonplaats (postcode is niet nodig),
- soort identiteitsbewijs + nummer.
Het “spontaan” aanmelden aan de poort voor deelname aan de Dag der
Banieren is niet mogelijk.
Overmaken bijdrage:
U wordt verzocht uw bijdrage vóór 3 mei 2016 over te maken op
rekeningnummer NL78 INGB 0003 8486 43 t.n.v. A.A.C.A. van Belkom Goirle onder vermelding van “Dag der Banieren 2016”.
Wij hopen u op 20 mei 2016 op de Luitenant-generaal Bestkazerne te mogen verwelkomen.

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

2016:
do

10 mrt

14.00 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

di

15 mrt

19.00 uur

do

14 apr

19.30 uur

Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

ntb

mei

wo

04 mei

19.00 uur

Reünie tevens excursie Afdeling Midden-Brabant,
nader te bepalen.
Dodenherdenkingen in Goirle en Tilburg

do

05 mei

10.00 uur

Bevrijdingsdefilé in Wageningen

vr

13 mei

18.30 uur

vr

20 mei

10.00 uur

za

21 mei

11.00 uur

77e herdenking Alphense gesneuvelden en 72e herdenking
Poolse gesneuvelden
Reünie tevens Dag der Banieren op de Lt-Gen Bestkazerne in
Vredepeel
Herdenking Indië-monument Tilburg

zo

22 mei

12.30

Herdenking bevrijding in Gierle (B)

za

28 mei

14.00 uur

zo

29 mei

14.00 uur

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Memorial Day Margraten

za

18 jun

10.00 uur

Limburgse Veteranendag in Roermond

za

25 jun

10.00 uur

Nederlandse Veteranendag in Den Haag

ma

15 aug

12.00 uur

Herdenking fusillade gijzelaars op Gorp en Rovert

za

03 sep

14.00 uur

Nationale herdenking Indië-monument in Roermond

do

08 sep

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

za

17 sep

11.00 uur

Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard

di

04 okt

19.00 uur

do

13 okt

14.00 uur

Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

zo

23 okt

16.00 uur

Herdenking van de bevrijding van Goirle

do

27 okt

11.00 uur

Herdenking van de bevrijding van Tilburg

za

29 okt

13.00 uur

Regionale Veteranendag in Kaatsheuvel

do

10 nov

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

za

19 nov

14.00 uur

do

08 dec

14.00 uur

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

wo

14 dec

14.00 uur

Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland in Vught.

