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START VAN HET SEIZOEN OP 8 SEPTEMBER 2016
PRESENTATIE: HET LEVEN VAN EEN KAMPJONGEN
In mei jl. zijn de leden van de Afdeling Midden-Brabant voor het laatst bij
elkaar zijn geweest en dat is al weer een lange tijd geleden.
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 Korps
Commandotroepen en het diner op 18 mei
jl. Leden van onze afdeling hebben in de
tussenliggende periode deelgenomen aan een aantal herdenkingen, zoals in
Alphen en het Indië-monument in Tilburg.
Jan Hylkema vertelt over zijn leven als ‘kampjongen’ in voormalig
Nederlands-Indië.
De heer Jan Hylkema uit Diessen is een goede verteller. Op donderdagavond
8 september a.s. komt hij bij ons in gebouw ‘Levensbouw’ vertellen over zijn
ervaringen als ‘kampjongen’ tijdens de Tweede Wereldoorlog in het voormalig
Nederlands-Indië. Hij vertelt dat zijn vader moest gaan werken in Japan, dat
zijn oudere broers werden verspreid over diverse kampen en hoe hij met zijn
moeder achterbleef. Hoe ervaart een kind het leven in een kamp? Kan een
kind in een kamp ook spelen? De antwoorden op deze vragen en vele andere
vragen geeft Jan Hylkema:
“Met mij, zijn velen van mening, dat het verhaal doorverteld moet worden; zeker zo lang er nog
mannen en vrouwen zijn, die het zelf hebben meegemaakt en ’t verder kunnen vertellen….
Ik kan vertellen over de Oorlog, over de 3 jaren die ik in het kamp
(concentratiekamp) heb doorgebracht en de tijd daarna….. Ik ben, wat je
noemt een “kampjongen”!
In mijn verhaal wil ik vertellen hoe ’t anders kan zijn en dat dingen, die
onze kinderen nu heel gewoon vinden, toen ver buiten ons bereik waren,
en als we er al iets van mee kregen, ’t ons super gelukkig maakte, zoals dat
halve ei…..
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Neem
ook uw geïnteresseerde buurman/-vrouw mee. De koffie is gratis.

GOIRLESE ZOMERMARKT
Op zondag 10 september 2015 is de Afdeling Midden-Brabant weer
aanwezig op de Goirlese Zomermarkt. Hier willen wij weer onze
naamsbekendheid in de regio verder vergroten en mogelijk nieuwe leden en
donateurs 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 TEVENS EXCURSIE NAAR GENM DE RUYTER VAN
STEVENINCKKAZERNE IN OIRSCHOT OP 26 SEPTEMBER
Op maandag 26 september 2016 organiseert
het samenwerkingsverband Regionaal
Coördinatieteam Wapenbroeders Zuidelijk
Nederland een reünie tevens excursie naar de 13e
Lichte Brigade, geplaatst op de Genm De Ruyter
van Steveninckkazerne in Oirschot.
In bijlage 1 leest u meer over deze interessante
dag, die bijzonder wordt aanbevolen. Inclusief lunch, diner en 2 consumpties
bedraagt de bijdrage € 10 p.p. Voor deze excursie kunt u zich tot
14 september 2016 aanmelden bij uw secretaris.

HERDENKINGEN IN DE REGIO
De volgende herdenkingen vinden binnenkort plaats, waarbij Wapenbroeders
aanwezig zijn:
- 03 september 2016 - Nationale herdenking bij het Indië-monument in
Roermond. Bij de secretaris is nog een enkele zitplaatskaart verkrijgbaar.
- 17 september 2016 - Herdenking in Valkenswaard.
Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de secretaris voor samen rijden.
Nog geen uitnodiging is ontvangen voor:
- Herdenking St Jozef Rijckevorsel (B). Deze vindt vermoedelijk plaats op
18 september 2016.
- Herdenking in Baarle-Nassau. Deze vindt vermoedelijk plaats op 2 oktober
2016. Meer informatie volgt.

HERDENKINGEN IN GOIRLE EN TILBURG
Door de Afdeling Midden-Brabant
worden de herdenkingen
georganiseerd op:
- 23 oktober 2016 - 16.00 uur in
Goirle - begraafplaats Sint Jan.
- 27 oktober 2016 - 11.00 uur in
Tilburg - begraafplaats Vredehof.
In de volgende Nieuwsbrief treft u
hierover meer informatie aan.

TOEKOMST VAN HET HERDENKEN
Zoals eerder gecommuniceerd heeft een aantal organisaties, die in Tilburg
herdenkingen organiseren, in maart 2016 het rapport “Toekomst herdenken in
Tilburg” aan de gemeente Tilburg aangeboden. De gemeente is hiermee
voortvarend aan de slag gegaan. Er is onderzoek verricht naar geschikte
locaties in de binnenstad. In een vergadering zijn de met de organisaties alle
voor- en nadelen van de locaties uitputtend besproken. Momenteel bestaat
een sterke voorkeur van de “Factoriumtuin” aan de Bisschop Zwijsenstraat
(tegenover Fontys Hogeschool). In september wordt een eerste planologische
schets besproken.
Als het project zich met deze snelheid verder ontwikkelt, dan zullen de meeste
herdenkingen in Tilburg op 27 oktober 2017 worden verplaatst naar 4 mei
2017 in de avonduren. Voor de Bond van Wapenbroeders betekent het dat de
herdenking op begraafplaats Vredehof op 27 oktober 2017 zal worden
verplaatst naar 4 mei 2017 om 14.00 uur. In oktober a.s. wordt hierover het
besluit verwacht.

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.

INTEVIEW MET VOORZITTER JAN SCHRIJVER
Zoals bekend schrijft ons gewaardeerde lid
Jacques van de Ven in het kader van “Wie is
wie” en “Ons kent ons” graag uitgebreide
verhalen over mensen.
Ook dit keer heeft Jacques tijd nog moeite
gespaard om het uitgebreide interview op te
stellen over onze voorzitter Jan Schrijver.
Het interview treft u aan in en aparte bijlage.
Veel leesplezier toegewenst

DOCHTER GEBOREN BIJ FAM. VERHAGEN
Ons lid Matthijs Verhagen is op 3 augustus 2016 de trotse vader geworden van
een dochter, genaamd Veerle. Het bestuur feliciteert de familie hiermee van
harte.

BOEKEN EN DVD’S
De Afdeling Midden-Brabant beschikt over een aantal boeken en DVD’s.
Van ons erelid Theo de Kort hebben wij in juni 2016 nog een koffer vol boeken
mogen ontvangen. Ook van anderen hebben wij boeken en DVD’s gekregen.
Het zou jammer zijn als er verder niets mee gedaan zou worden met deze
boeken en DVD’s. Daarom zijn de covers gescand en voor zo ver aanwezig het
voorwoord en de inhoudsopgave. In bijgaande documenten boekenlijst en DVD
lijst kunt u via de blauwe linken doorlinken.
U kunt de boeken en/of DVD’s lenen bij de voorzitter Jan Schrijver.

AGENDA
De agenda 2016 is opgenomen in bijlage 2 en ook 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

Bond van Wapenbroeders
Afdeling Midden-Brabant
UITNODIGING REÜNIE/ EXCURSIE NAAR
GENM DE RUYTER VAN STEVENINCKKAZERNE IN OIRSCHOT
1.

Op maandag 26 september 2016 bezoeken wij de 13e Lichte Brigade, geplaatst op de Genm
De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Dit bezoek wordt door het Dagelijks Bestuur van
het RCT WZ-NL georganiseerd voor de leden en donateurs met hun partners van de 12 bij het
RCT WZ-NL aangesloten afdelingen.

2.

Deelnemers per afdeling
Er wordt uitgegaan van ca. 100 deelnemers van de 12 samenwerkende afdelingen.
De aanmelding sluit op woensdag 14 september 2016.

3.

Programma
Het programma voor de reünie tevens excursie naar Oirschot op 26 september 2016 is:
ca. 10.15 uur
Aankomst bij de toegangspoort van de Legerplaats Oirschot.
10.30 – 11.00 uur Ontvangst in Kantine/Restaurant “De Strijp”.
11.00 – 12.00 uur Welkomstwoord door de Plaatsvervangend Commandant 13e Lichte Brigade
tevens Commandant Regionaal Militair Commando Zuid, Kolonel J. Doense,
gevolgd door presentatie over 13e Lichte Brigade.
12.00 – 13.00 uur Gezamenlijke eenvoudige broodjeslunch.
13.00 – 16.00 uur Programma door Commandant 42 Brigade Verkenningseskadron.
16.15 – 17.30 uur Gezellig samenzijn
17.30 – 18.30 uur Veteranenmenu in buffetvorm.
18.45 uur
Vertrek huiswaarts.
Ochtendprogramma. Gelet op de grootte van de groep vindt het ochtenddeel van de excursie
plaats in Kantine/Restaurant “De Strijp”, gebouw 540. Na aankomst worden wij ontvangen met
een kop koffie/ thee en een plak cake. In deze locatie vindt, na het welkomstwoord en de
presentatie over 13e Lichte Brigade, de broodjeslunch plaats.
Het middagprogramma begint met een korte inleiding door de Commandant 42 Brigade
Verkenningseskadron (Majoor Stef Laarman) over de organisatie, taken en capaciteiten van
42 Brigade Verkenningseskadron. Hierna verplaatsen wij naar de “static show” door de zorg van
het 3e peloton. Deze static show vindt plaats op de parkeerplaats tegenover het KEK-gebouw.
Gedemonstreerd worden ondermeer het Fenneks verkenningsvoertuig, C&V M113, Bushmaster,
Boxer, CDI en nog meer materiaal dat momenteel wordt gebruikt bij het uitvoeren van de taken.
Hiermee wordt inzicht gegeven in het optreden van het Brigade Verkenningseskadron Huzaren
van Boreel.
Diner. Vervolgens is het tijd voor het gezellig samenzijn met aansluitend de warme maaltijd
(rijst/ bami). Deze activiteiten vinden plaats in het KEK-gebouw, geb. 150.

4. Heenreis naar en terugreis vanaf Oirschot.
Voor de deelnemers van de Brabantse afdelingen wordt geen bus ingezet.
Hierdoor is deelnemersbijdrage lager dan de deelnemers van de Limburgse afdelingen, waarvoor
wel een bus wordt ingezet. De deelnemers van onze Afdeling Midden-Brabant gaan op eigen
gelegenheid naar Oirschot en rijden op de legerplaats achter de bus aan.
Verzamelen bij begraafplaats Vredehof in Tilburg en vertrek naar Oirschot op
26 september 2016 om 09.45 uur. Om het aantal voertuigen beperkt te houden, wordt dringend
verzocht maximaal te carpoolen.
5.

Kosten
a. De deelnemersbijdrage voor de leden / donateurs van onze afdeling bedraagt
€ 10,00 per persoon.
b. Inbegrepen zijn:
- koffie/ thee + cake bij de ontvangst,
- een eenvoudige broodjeslunch,
- een rijst- / bamimaaltijd,
- 2 consumptiefiches.
c. Deelnemers wordt verzocht de bijdrage uiterlijk vrijdag 16 september 2016 over te willen
maken naar het bankrekeningnummer NL 43 INGB 0751933449. t.n.v. dhr. A.A.C.A. van
Belkom - Goirle onder vermelding van onder vermelding van “Excursie Oirschot 2016”.
De consumpties, ook gedurende de warme maaltijd, zijn uitsluitend te verkrijgen tegen
inlevering van consumptiefiches. Extra consumptiefiches zijn ter plaatse te koop voor € 2,00
per fiche.

6.

Tenue
De deelnemers die in het bezit zijn van het Bondstenue wordt verzocht in dit tenue met batons
aan het bovengenoemd bezoek deel te nemen.

7.

Legitimatiebewijs
De deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld paspoort, identiteitsbewijs,
rijbewijs) bij zich te hebben.

8.

Aanmelding
U en uw evt. partner kunnen zich bij aanmelden tot uiterlijk woensdag 14 september 2016. Bij
uw aanmelding wordt u verzocht ook het nummer van het legitimatiebewijs te vermelden.

Bijlage 2

AGENDA
WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT
Locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg
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

ma

26 sep

10.00 uur

di

04 okt

19.00 uur

do

13 okt

14.00 uur

Reünie tevens excursie naar Genm De Ruyter van
Steveninckkazerne in Oirschot met samenwerkende afdelingen
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.

De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdag van de maand.

