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JAAP NIEUWKOOP HOUDT EEN PRESENTATIE OVER DE
VERGETEN OORLOG IN KOREA OP 10 NOVEMBER 2016
De heer Jaap Nieuwkoop uit Gilze-Rijen is bijzonder geïnteresseerd in militaire
geschiedenis. Op donderdagavond 10 november 2016 komt hij bij de Bond
van Wapenbroeders in gebouw ‘Levensbouw’, Melis Stokestraat 40 in Tilburg,
vertellen over de vergeten oorlog in Korea.
Hij zal beginnen met een korte uitleg over het land Korea, zoals de
geschiedenis na het jaar 1910, het terrein en de infrastructuur, de bevolking
en dergelijke. Daarna zal hij ingaan op de oorzaken die hebben geleid tot het
uitbreken van het conflict. De rol die de grootmachten USA, Rusland en China
hebben gespeeld, zal worden toegelicht. Ook het uitbreken van de oorlog en
het verloop in de beginfase zullen worden besproken.
Dhr. Nieuwkoop zal aandacht besteden aan de
inzet van de Verenigde Naties en aan de
inbreng van Nederland, zoals de werving en de
vorming van het Nederlandse VN-detachement
in Korea, de inzet van dit detachement in
Hoeng-Song en in de IJzeren driehoek en het
verdere verloop van de oorlog tot het tekenen
van het bestand in 1953. Ten slotte zal hij stil
staan bij het overzicht van de wederzijdse
verliezen en de uiteindelijke resultaten van
deze oorlog.
De maandelijkse bijeenkomst van de Wapenbroeders begint om 19.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.

BEZOEK AAN TRADITIEKAMER VLIEGBASIS GILZE-RIJEN
MET AANSLUITEND DINER
Op 7 december 2016 vindt er een extra
activiteit plaats. Op deze middag worden wij
om 14.30 uur op de Vliegbasis Gilze-Rijen
ontvangen met een kop koffie / thee met de
bekende plak cake. Aansluitend bezoeken wij
ca. 300 meter verder op de Traditiekamer. Na
het aperitief staat er voor ons een koud / warm
buffet gereed. Voor leden en donateurs
bedraagt de eigen bijdrage € 5,- per persoon.
Meer informatie over het programma en de vertrektijd vindt u in bijlage 1
en informatie over de Traditiekamer Vliegbasis Gilze-Rijen in bijlage 2.
Verzamelen begraafplaats Vredehof: 14.00 uur; vertrek 14.10 uur
Aanmelden en het voldoen van de bijdrage s.v.p. voor 26 november 2016.

BIJEENKOMST 08 DECEMBER 2016 V E R V A L T
In verband met de excursie naar de Vliegbasis Gilze-Rijen op 7
december komt de regulier gepande bijeenkomst in Levensbouw
op 8 december 2016 te vervallen.

KERSTDINER LUNETTENKAZERNE - VUGHT
OP 14 DECEMBER 2016
Het bestuur van de Afdeling 's-Hertogenbosch e.o. nodigt de leden, donateurs
en partners van onze Afdeling Midden-Brabant uit voor een reünie met
aansluitend een kerstdiner op woensdag 14 december 2016. Plaats:
Lunettenkazerne, Lunettenlaan 201, 5263 NT Vught. De ontvangst vindt plaats
tussen 14.00 en 14.30 uur in het KEK complex.
Even gezellig bijpraten onder het genot van een drankje en kerstmuziek.
Tussen de bedrijven door zal er ook een loterij worden georganiseerd met
mooie prijzen. Aansluitend, om ± 17.30 uur, gaan wij ons naar de zaal waar
het kerstdiner zal worden geserveerd.
De eigen bijdrage is gesteld op € 25,= per persoon. Hierbij zijn inbegrepen
2 consumptie en 1 glas rode of witte wijn bij het diner. Meer informatie treft u
aan in bijlage 3
Uw eigen bijdrage dient
voor 1 december 2016 in bezit te
zijn van de penningmeester van de
Afdeling ‘s-Hertogenbosch.
In verband met toegang tot het
complex wordt u verzocht zich aan te
melden voor genoemde datum bij uw
secretaris, Hans Kroes.

TERUGBLIK HERDENKINGEN GOIRE EN TILBURG
De Wapenbroeders hebben onlangs
2 herdenkingen georganiseerd.
Door op de linken te klikken kunt u
op onze website de verslagen
teruglezen en de foto’s bekijken van
de herdenking in:


Goirle op zondag 23 oktober
2016 op het kerkhof Sint
Jan.



Tilburg op dinsdag 27 oktober 2016 op het kerkhof ‘Vredehof.’

TERUGBLIK LESSEN OP BASISSCHOLEN GROEPEN 8
Door Jan Schrijver en Hans Kroes zijn in de
afgelopen weken op een aantal
basisscholen in Goirle en Tilburg gastlessen
verzorgd over oorlog, bevrijding en vrijheid.
In het Goirles Belang heeft hierover een
uitgebreid artikel gestaan op de voorpagina.
Op onze website kunt u dit artikel nog een
keer nalezen.

VETERANENDAG HART VAN BRABANT IN KAATSHEUVEL
OP 29 OKTOBER 2016
Op onze website treft u een
impressie aan van de
Veteranendag Hart van
Brabant.
Ook kunt u hier een aantal
foto’s bekijken.

HEEFT U NOG NIEUWE, ONGEBRUIKTE ARTIKELEN VOOR
ONZE NIEUWJAARSLOTERIJ OP 14-01-2017?
Het duurt nog even voor het zo ver is maar graag attenderen wij u op onze
Nieuwjaarsreceptie, die plaats zal vinden op zaterdag 14 januari 2017
om 14.00 uur.
Het is weer de bedoeling een
uitgebreide loterij te organiseren
met een groot aantal aantrekkelijke
prijzen.
Mocht u nieuwe en ongebruikte
artikelen hebben voor onze loterij,
dan houden wij ons daarvoor
bijzonder aanbevolen.
U wordt dan verzocht contact op te
nemen met de voorzitter, Jan
Schrijver.

AGENDA
De agenda 2016 / 2017 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.C.A.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
DE VLIEGBASIS GILZE-RIJEN

Aan:

Leden en donateurs Afdeling Midden-Brabant

1. Op woensdag 7 december 2016 bezoeken wij de Vliegbasis Gilze-Rijen. Deze reünie /
excursie is mogelijk geworden doordat voor onze afdeling een certificaat beschikbaar is
gekomen, waardoor wij een diner kunnen organiseren. Aan deze activiteit zullen ook
deelnemen personen die de Afdeling Midden-Brabant ondersteunen bij activiteiten zoals
herdenkingen, bijeenkomsten e.d. evenals enkele belangstellenden.
2. Programma
Het programma voor de reünie tevens excursie naar de Vliegbasis Gilze-Rijen is:
14.00 uur
14.10 uur
14.30 uur
15.00 uur
16.15 uur
16.30 uur
17.30 uur
ca. 18.45 uur

Verzamelen begraafplaats Vredehof.
Er zal zo veel mogelijk worden gecarpooled.
Vertrek.
Aankomst Bedrijfsrestaurant en ontvangst met koffie / thee met cake.
Bezoek Traditiekamer Vliegbasis Gilze-Rijen.
Voor meer informatie zie bijlage 2
Terugverplaatsen Molenwiek (ca. 300 meter).
Aperitief.
Koud / warm buffet.
Terugreis.

3. Kosten
a. De deelnemersbijdrage voor de leden / donateurs van onze afdeling bedraagt
€ 5,00 per persoon.
b. Inbegrepen zijn:
- koffie/ thee + cake bij de ontvangst,
- koud / warm buffet,
- 3 consumptiefiches.
4. 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.

Secretariaat / Veteranenhelper: Hans Kroes, Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle. T: 06-10379876; E: hanskroes@home.nl
Bankrekening: NL36 INGB 0001 7703 98 t.n.v. Bond van Wapenbroeders Afd. Midden-Brabant
Website: www.wapenbroederszuid.nl klik op Midden-Brabant

5.

Aanmelding
U en uw evt. partner kunnen zich bij aanmelden tot uiterlijk zaterdag 26 november 2016 bij de
secretaris Hans Kroes, bij voorkeur via email hanskroes@home.nl .
Bij uw aanmelding wordt u verzocht ook te vermelden:
a. achternaam + voorletters + voorvoegsels
(bij gehuwden ook meisjesnaam vermelden)
b. geboorteplaats,
c. geboortedatum.

6.

Overmaken bijdrage
Deelnemers wordt verzocht de bijdrage uiterlijk 26 november 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 Gilze-Rijen 2016”.
De consumpties, ook gedurende het diner, zijn uitsluitend te verkrijgen tegen inlevering van
consumptiefiches. Extra consumptiefiches zijn ter plaatse te koop voor € 2,00 per fiche.

7.

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

8.

Bijeenkomst op 8 december 2016 in Levensbouw
De geplande bijeenkomst voor onze leden en donateurs op 8 december 2016 in Levensbouw
komt hiermee te vervallen .

BIJLAGE 2
Traditiekamer Vliegbasis Gilze-Rijen

De Traditiekamer Vliegbasis Gilze-Rijen stelt zich ten doel om het luchtvaarthistorische cultuurgoed
uit de regio te behouden, te beheren en te presenteren. Tevens wil de Traditiekamer inzicht geven in
het ontstaan, de geschiedenis en de betrokkenheid van de vliegbasis bij de ontwikkeling van de
Nederlandse civiele en militaire luchtvaart. Daarnaast wil de Traditiekamer inzicht geven in de
bijzondere rol van dit luchtvaartterrein in de regio.
Het cultuurhistorisch erfgoed van de Koninklijke Luchtmacht wordt verzameld en beheerd in het
Nationaal Militair Museum (NMM) te Soesterberg. In de loop der jaren bleek dat er tevens behoefte
was om de regionale en plaatselijke erfgoederen binnen de regio onder de aandacht te brengen en
deze in kleinere verzamelingen te beheren en te exposeren. Bij ministerieel besluit is toestemming
verleend tot het instellen van zogenaamde Traditiekamers bij de onderdelen van het Ministerie van
Defensie.
Historie
De basis voor de Traditiekamer Vliegbasis Gilze-Rijen wordt gelegd in 1995, als een aantal amateur
historici de toenmalige commandant, Kolonel A.C. Tjepkema, verzoekt een Traditiekamer te mogen
realiseren. De bedoeling is om een museum in te richten met daarin onder andere een maquette van
de basis zoals die er uitzag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast wenst men materiaal te
verzamelen en tentoon te stellen, dat met de geschiedenis van de vliegbasis te maken heeft. Op dat
moment heeft men reeds de beschikking over diverse vliegtuigonderdelen, documenten en foto’s,
hoofdzakelijk uit de Tweede Wereldoorlog, en materiaal uit de periode daarvoor.
Op aanvraag van de commandant stemt de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten bij besluit van 21
mei 1997 in met de oprichting van de Traditiekamer Vliegbasis Gilze-Rijen. Die datum wordt
algemeen beschouwd als de officiële oprichtingsdatum van de Traditiekamer. Vanaf dat moment
wordt op de bovenverdieping van gebouw 107 (Officiersmess) een aanvang gemaakt met de
inrichting van de collectie. Na de verhuizing van de Officiersmess in 1999 naar het nieuwe
bedrijfsrestaurant, komt ook de begane grond van gebouw 107 ter beschikking van de Traditiekamer.
Nadat de noodzakelijke werkzaamheden voor de herinrichting zijn voltooid, vindt op 10 maart 2000
de officiële opening van de Traditiekamer plaats.
De dagelijkse leiding en het beheer van de Traditiekamer zijn (tot 2005) in handen van een aantal
vrijwilligers. Ingevolge LuCirc 013-92 is de Traditiekamer, voor wat betreft het gevoerde beleid,
verantwoording verschuldigd aan de Traditiecommissie Koninklijke Luchtmacht (TCKLu). De
Traditiekamer is opgenomen in het overzicht van Noord-Brabantse musea van de Brabantse Museum
Stichting.

Beleid
Teneinde de Traditiekamer formeel te borgen en te verantwoorden heeft de Commandant Vliegbasis
Gilze-Rijen in 2005 besloten de Traditiekamer te positioneren in de organisatie van de Staf
Voorlichting van de vliegbasis Gilze-Rijen. Voor de dagelijkse leiding van de Traditiekamer heeft hij
twee toezichthouders aangesteld. Met de positionering in de organisatie krijgen de bedrijfsvoering en
het te voeren beleid van de Traditiekamer tevens een duidelijke structuur.
Daarnaast wordt er naar gestreefd om pro forma te voldoen aan de voorwaarden voor opname in het
register van Stichting Het Nederlands Museumregister. Zodoende kan de kwaliteit van de
Traditiekamer worden bewaakt, verbeterd en zichtbaar worden gemaakt. Eén van de voorwaarden
voor opname in genoemd register is dat de Traditiekamer beschikt over een beleidsplan. Momenteel
wordt hier hard aan gewerkt. In het beleidsplan, dat openbaar is en loopt over de periode 2005 –
2008, worden de doelstellingen van de Traditiekamer geformuleerd en wordt aangegeven hoe men
deze doelstellingen denkt te realiseren. Het plan geeft verder een beschrijving van de collectie en de
wijze waarop deze wordt behouden en beheerd. Verder is een hoofdstuk gewijd aan de doelgroepen
en wordt de bedrijfsvoering uiteengezet.
Collectie
De collectie geeft een duidelijk beeld van
de geschiedenis van de vliegbasis GilzeRijen en van de rol die de vliegbasis heeft
gespeeld in de ontwikkeling van de
Nederlandse civiele en militaire
luchtvaart. Door de omvang en de
diversiteit onderscheidt de collectie zich
van andere collecties in de regio. De
collectie is ingedeeld in een aantal
deelcollecties, die elk zijn onderverdeeld
in drie perioden te weten 1909 - 1940,
1940 - 1945 en de periode na 1945. De collecties omvatten foto’s, documenten, militaire uitrusting,
gebruiksvoorwerpen, vliegtuiguitrusting, vliegtuigonderdelen, meet- en communicatieapparatuur,
vliegtuigmodellen en maquettes.
Momenteel zijn voor de totale collectie twee zalen ingericht. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor
ingebruikname van een derde zaal in volle gang. Naar verwachting zal daar eind 2005 documentatie
te vinden zijn over de Zweefvliegclub en de Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht zoals die
sedert 1982 op de vliegbasis Gilze-Rijen worden gehouden. Ook aan de toekomst van het vliegveld
wordt daar de nodige aandacht besteed. De objecten uit de collectie betreffende de Luchtmacht
Verbindingsgroep zullen naar verwachting eind 2006 in een vierde zaal worden ondergebracht.
Publiek
De Traditiekamer richt zich voornamelijk op regionale doelgroepen, zoals nieuw geplaatst personeel
op de vliegbasis, omwonenden, inwoners uit de gemeente Gilze en Rijen, historische verenigingen,
groepen 8 van het Basisonderwijs en Scouting Nederland uit de regio. Daarnaast zijn verenigingen
van postactieven uit het gehele land evenals gasten van de commandant van harte welkom.
Bereikbaarheid
De Traditiekamer is gevestigd in de voormalige Officiersmess van de vliegbasis Gilze-Rijen (gebouw
107) aan de Rijksweg 121, 5121 RD, Rijen. De Traditiekamer is op woensdag en donderdag geopend
van 13.00 tot 15.30 uur. Op aanvraag wordt ook op andere dagen voor groepen van minimaal 10 en
maximaal 45 personen een rondleiding verzorgd. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met de
heer L. Klerks, tel. 06-10853220 of via email traditiekamer.gilzerijen@mindef.nl . Bezoekers van
buitenaf kunnen zich met geldig legitimatiebewijs melden bij de hoofdpoort, waarna men door
medewerkers van de Traditiekamer naar gebouw 107 wordt begeleid. De toegang voor bezoekers is
geregeld in de Order van Blijvende Aard PLF-004.

BIJLAGE 3

Afdeling ’s Hertogenbosch

Bond van Wapenbroeders
Voorzitter:
Secretaris:

Joop Vroone, Kerkwijk 60 5258 KD Berlicum. Tel: 073 5033643
Jos Christiaens, Lookveld 62, 5467 KD Veghel. Tel: 06-16197584

Veghel, 19 oktober 2016.
Aan : De leden van de Bond van Wapenbroeders regio Zuid.
D.t.v. Voorzitters van de afdelingen regio Zuid.
DB RCT WZ-NL
I.a.a: Secretarissen van de afdelingen regio Zuid.

Beste mensen,
Het bestuur van de afdeling ‘s-Hertogenbosch e.o. heeft de eer om u en de leden van uw afdeling met
partner uit te nodigen voor een reünie met aansluitend een kerstdiner op woensdag 14 december
2016. Plaats: Lunettenkazerne, Lunettenlaan 201, 5263 NT Vught.
Ontvangst tussen 14.00 en 14.30 uur in de Prinsenkamer van het KEK complex.
Even gezellig bijpraten onder het genot van een drankje en kerstmuziek.
Tussen de bedrijven door zal er ook een loterij worden georganiseerd met mooie prijzen.
Aansluitend, om ± 17.30 uur, begeven wij ons naar de zaal waar het kerstdiner zal worden
geserveerd.
De eigen bijdrage is gesteld op € 25,= per persoon.
Hierbij zijn inbegrepen 2 consumpties en 1 glas rode en witte wijn bij het diner.
Het bedrag van € 25,= per persoon kunt u overmaken op bankrekeningnr. NL75 INGB 0006 3157 95
t.n.v. Wapenbroeders, ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: kerstdiner 2016.
Geeft u ook even aan of u vlees (VL) of vis (VI) wilt. Deze keuze is onder voorbehoud dat er
voldoende aanmeldingen zijn voor visgerechten. Bij onvoldoende aanmeldingen zal het hele menu
bestaan uit vleesgerechten.
De eigen bijdrage geldt tevens als inschrijving en dient vóór 1 december 2016 in ons bezit te zijn.
Tenue: Leden
Militairen
Dames

: Bondstenue (indien in bezit) met batons.
: DT met batons.
: Civiel.

In verband met de toegang tot de Lunettenkazerne wordt u tevens verzocht zich aan te melden bij
de secretaris van Afdeling Midden-Brabant, dhr. Hans Kroes, bij voorkeur per email
hanskroes@home.nl
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Joop Vroone
Voorzitter Bond van Wapenbroeders afd. ’s-Hertogenbosch e.o.

MENU KERSTDINER.
Voorgerecht.
Carpaccio van ossenhaas, geserveerd met brood en boter.
Tussengerecht.
Groentesoep.
Hoofdgerecht vis.
Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus met tuinkruiden, rauwkost, groenten- en aardappel
garnituur.
Glas witte wijn of frisdrank.
Hoofdgerecht vlees.
Roergebakken diamant runderhaasmedaillons met gewokte groenten en teriyakisaus,
groenten- en aardappelgarnituur.
Glas rode wijn of frisdrank.
Nagerecht.
Lauw warme Apfelstrudel, met ijs en warme vanillesaus, geserveerd met slagroom.

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

2016:
do

10 nov

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

za

19 nov

14.00 uur

wo

07 dec

14.00 uur

do

08 dec

14.00 uur

wo

14 dec

14.00 uur

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Bezoek Traditiekamer Vliegbasis Gilze-Rijen met aansluitend
een koud / warm buffet in de Molenwiek.
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw
VERVALT
Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland in Vught.

2017: (enkele data onder voorbehoud)
za

14 jan

14.00 uur

Nieuwjaarsreceptie in Levensbouw

za

21 jan

14.00 uur

do

09 feb

19.30 uur

do

08 mrt

14.00 uur

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

di

14 mrt

19.00 uur

do

13 apr

19.30 uur

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

ntb

mei

do

04 mei

19.00 uur

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

vr

05 mei

10.00 uur

Bevrijdingsdefilé in Wageningen

vr

?? mei

18.30 uur

vr

?? mei

10.00 uur

za

?? mei

11.00 uur

78e herdenking Alphense gesneuvelden en 73e herdenking
Poolse gesneuvelden
Reünie tevens Dag der Banieren op de Lt-Gen Bestkazerne in
Vredepeel
Herdenking Indië-monument Tilburg

zo

?? mei

12.30

Herdenking bevrijding in Gierle (B)

za

27 mei

14.00 uur

zo

28 mei

14.00 uur

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

za

17 jun

10.00 uur

Limburgse Veteranendag in Roermond

za

24 jun

10.00 uur

Nederlandse Veteranendag in Den Haag

di

15 aug

12.00 uur

Herdenking fusillade gijzelaars op Gorp en Rovert

za

02 sep

14.00 uur

Nationale herdenking Indië-monument in Roermond

do

07 sep

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

zo

17 sep

11.00 uur

Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard

di

10 okt

19.00 uur

do

12 okt

14.00 uur

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

zo

22 okt

16.00 uur

Herdenking van de bevrijding van Goirle

vr

27 okt

11.00 uur

Herdenking van de bevrijding van Tilburg

za

28 okt

13.00 uur

Veteranendag Hart van Brabant in Gilze-Rijen

do

09 nov

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

za

18 nov

14.00 uur

do

07 dec

14.00 uur

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

wo

13 dec

14.00 uur

Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland in Vught.

