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BIJEENKOMST OP 14 MAART 2019

Reünie tevens
Dag der Banieren

Op donderdag 14 maart 2019 vindt onze
maandelijkse bijeenkomst in de middaguren
weer plaats. Aanvang 14.00 uur. Dit is de
laatste maandelijkse bijeenkomst in de
middaguren, die in Levensbouw zal
plaatsvinden.

Komende
activiteiten

Neem gerust kennissen of vrienden mee, die
kennis willen maken met de activiteiten van de Wapenbroeders.

Bijeenkomst
14 maart 2019

Algemene
Ledenvergadering
Agenda
Namens het bestuur

REÜNIE TEVENS DAG DER BANIEREN 2019
Op vrijdag 10 mei 2019 zal de
jaarlijkse reünie tevens Dag der
Banieren worden gehouden op de
Luitenant-generaal Bestkazerne in
Vredepeel. Het is een gezellige dag
waarbij u de banierwachten van
verschillende afdelingen kunt zien
optreden. In de ochtenduren is
hierbij ook het Bondsbestuur
aanwezig zodat u met hen mogelijk
een praatje kunt maken.
’s Middags kunt u de historische
collectie van de Grondgebonden Luchtverdediging bekijken. Ook is er
gelegenheid tot dansen. Rond 16.00 uur is de prijsuitreiking. Kortom, een
dag om naar toe te gaan met uw evt. partner.
Tot 21 april a.s. kunt u zich aanmelden bij uw secretaris
handkroes@home.nl Vergeet niet om het nummer van uw identiteitsbewijs
op te geven. Meer informatie treft u aan in bijlage 1.

KOMENDE ACTIVITEITEN
De komende maanden kunt u deelnemen aan de volgende activiteiten:
• 11 april - 19.30 uur bijeenkomst met een presentatie door dhr. Jaap
Nieuwkoop. Het onderwerp van de presentatie
volgt in de komende Nieuwsbrief.
• 4 mei - 14.00 uur
herdenking van de bevrijding van Tilburg op het
Ereveld begraafplaats Gilzerbaan.
• 4 mei - 19.00 uur
Dodenherdenking in Heikesekerk en daarna in
Vrijheidspark Tilburg.
• 4 mei - 20.00 uur
Dodenherdenking in Goirle
• 5 mei
Bevrijdingsdefilé in Wageningen.
• 10 mei - 10.00 uur Reünie tevens Dag der Banieren in Vredepeel.
Meer informatie treft u aan in bijlage 1.

•
•
•
•

12 mei – 13.00 uur herdenking bevrijding in Gierle (B).
Voor het verslag van 2017, klik hier.
Meer informatie treft u aan in bijlage.
17 mei - 19.15 uur 80e herdenking bevrijding Alphen.
28 mei – 15.00 uur herdenking in Margraten (L).
Opgave voor kaarten tribune bij de secretaris
hanskroes@home.nl vóór 28 maart 2019.
23 juni – 10.00 uur Limburgse Veteranendag in Roermond
Aanmelding bij de secretaris
hanskroes@home.nl vóór 28 mei 2019.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019
Op 14 februari 2019 heeft de ALV van onze afdeling plaatsgevonden. De
notulen treft u in een aparte bijlage aan. Aan een aantal Wapenbroeders is
een draaginsigne uitgereikt. De gedecoreerden ziet u hieronder.

AGENDA
De agenda 2019 is opgenomen in bijlage en te vinden op onze 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;
Nuldelijnsondersteuner: 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

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.
Draaginsigne Bond van Wapenbroeders uitgereikt aan:

BIJLAGE 1

REÜNIE / DAG DER BANIEREN
OP 10 MEI 2019
Het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk
Nederland (RCT WZ-NL) heeft de eer en het genoegen u en uw leden/ donateurs met eventuele
partners hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse Reünie tevens Dag der Banieren van onze
samenwerkende afdelingen, die op vrijdag 10 mei 2019 gehouden zal worden
op de Luitenant-generaal Bestkazerne. Het adres is Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel.
De middag hebben wij gereserveerd voor een gezellig samenzijn met een muzikale
ondersteuning, waarbij de mogelijkheid tot dansen aanwezig is.
Het programma van de Dag der Banieren is:
09.00 – 10.00 uur : Ontvangst met koffie/ thee in het Bedrijfsrestaurant (geb. 320).
10.00 – 10.15 uur : Welkomstwoord door de voorzitter van het RCT WZ-NL.
10.15 – 10.45 uur : Oefenen met de banier- / vlagwachten en instructie.
10.45 – 11.45 uur : Optreden en jurering banier- / vlagwachten.
11.45 – 13.15 uur : Gezellig samenzijn.
In deze periode zal de jury zich beraden over de geleverde prestaties
van de banier- / vlagwachten. Aansluitend worden de belangrijkste
bevindingen gezamenlijk teruggekoppeld.
13.15 – 14.15 uur : Rijstmaaltijd.
14.15 – 16.45 uur : Gezellig samenzijn met mogelijkheid tot dansen. Tijdens dit samenzijn
zullen de prijzen aan de banier- / vlagwachten worden uitgereikt.
14.15 – 16.30 uur : Museum Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging
geopend.
17.00 uur
: 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.

Parkeren

:

Tenue

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

Bijdrage

: De persoonlijke bijdrage voor de Wapenbroeders en donateurs met evt.
partners van onze Afdeling Midden-Brabant bedraagt € 7,-

Aanmelding

:

De aanmelding voor de Dag der Banieren sluit op zondag 21 april
2019.

Toegang tot het onderdeel:
In verband met de toegangscontrole aan de poort dienen persoonlijke
gegevens van de deelnemers vooraf bij mij te worden aangemeld. Dit is
ook van toepassing voor de leden van uw banierwacht en de eventuele
partners van de deelnemers.

U wordt verzocht om een nominatieve opgave van deelnemers bij mij in
te dienen met de volgende gegevens (zie tevens bijgevoegd overzicht):
- naam en voorletter(s), eventuele voorvoegsel(s),
- nummer identiteitsbewijs.
Het “spontaan” aanmelden aan de poort voor deelname aan de
Dag der Banieren is niet mogelijk.
Overige bijzonderheden:
Indien deelnemers van uw afdeling de voorkeur geven aan een
broodmaaltijd, dan kunt u mij dit laten weten.
Overmaken bijdrage:
Ook deze keer wordt verzocht om de bijdrage vooraf te laten voldoen.
U wordt verzocht de persoonlijke bijdrage vóór 1 mei 2019 over te
maken op rekeningnummer NL43 INGB 0751 9334 49. t.n.v. dhr.
A.C.A.A. van Belkom – Goirle.o.v.v. “Dag der Banieren 2019”.
Wij verzoeken u de deelname van uw bestuur onder uw leden/ donateurs en uw banierwacht
met hun eventuele partners te willen stimuleren, zodat op deze voor ons allen zo belangrijke
dag zoveel mogelijk Wapenbroeders van de samenwerkende afdelingen en banierwachten
aanwezig zijn.
Tijdens de Dag der Banieren worden foto’s gemaakt voor de website
www.wapenbroederszuid.nl en de sociale media. Deelnemers aan dit evenement gaan akkoord
met het maken en het gebruik van het fotomateriaal.
Wij hopen velen van u op 10 mei 2019 op de Luitenant-generaal Bestkazerne Vredepeel te
mogen verwelkomen.

BIJLAGE 2

HERDENKING IN GIERLE (B) OP 12 MEI 2019
Op zondag 12 mei 2019 wordt in Gierle (B) de 10 editie van de jaarlijkse
herdenkingsplechtigheid gehouden aan het monument voor de neergestorte vliegtuigen tijdens
WOII. Dit jaar vieren wij niet alleen 75 jaar bevrijding. Het is dit jaar ook 75 jaar geleden dat
in Gierle vliegtuigen zijn neergestort. De plechtige herdenking begint dit jaar om 12.30 uur.
Waar:
In het centrum van Gierle aan “ de Schuur” achter de kerk.
Het programma dit jaar:
-

Receptie voor de genodigden in “ Het Centrum” ( naast de Schuur)
Vertrek (Ursulinenstraat.) onder begeleiding van de Harmonie
Optocht in het dorpscentrum van Gierle ( met vaandels)
Flypast
Speech gemeentebestuur en boodschap kinderen
Eerbetoon aan de helden van WOII
Neerlegging van de kransen en afvuren eresalvo’s
Overdracht van het “ peterschap” aan het 3de Leerjaar
Optreden van “The Army Stars” in de schuur
Rondritten met militaire voertuigen van de vzw Spearhead .

Organisatie:
KNSB Gierle, Gemeentebestuur, vzw Spearhead, vzw K.harmonie, Heemkundige kring.
Graag aanmelden voor 1 mei 2019 of u op deze plechtigheid aanwezig bent. Dan kunnen
afspraken worden gemaakt over het carpoolen.

BIJLAGE 3

AGENDA
WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT

De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdag van de maand.
Locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg

2019:
do

14 feb

19.30 uur

do

14 mrt

14.00 uur

di

12 mrt

19.00 uur

do

11 apr

19.30 uur

ntb

mei

Bijeenkomst en Algemene Ledenvergadering
Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

za

04 mei

14.00 uur

Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw met
presentatie. Onderwerp: wordt t.z.t. bekend gesteld
Jaarlijks uitstapje en diner,
locatie en datum wordt t.z.t. bekend gesteld
Herdenking Ereveld begraafplaats Gilzerbaan in Tilburg

za

04 mei

zo

05 mei

19.40 uur
19.00 uur
10.00 uur

Dodenherdenkingen in Goirle (bij CC Jan van Besouw) en
Tilburg (Heikese kerk en 20.00 uur Vrijheidspark)
Bevrijdingsdefilé in Wageningen

vr

10 mei

10.00 uur

zo

12 mei

12.30

Reünie tevens Dag der Banieren op de Lgen Bestkazerne in
Vredepeel (datum nog onder voorbehoud)
Herdenking bevrijding in Gierle (B)

vr

17 mei

19.15 uur

za

25 mei

14.00 uur

zo

26 mei

14.00 uur

80e herdenking Alphense gesneuvelden en 75e herdenking
Poolse gesneuvelden ontvangst vanaf 17.30 uur
Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Memorial Day Margraten

za

22 jun

10.00 uur

Limburgse Veteranendag in Roermond

za

29 jun

10.00 uur

Nederlandse Veteranendag in Den Haag

wo

11 aug

19:00 uur

Herdenking Brabants gesneuvelden in Waalre

do

15 aug

12.00 uur

Herdenking fusillade gijzelaars op Gorp en Roovert

za

07 sep

14.00 uur

Nationale herdenking Indië-monument in Roermond

wo

11 sep

19:00 uur

Herdenking Brabants gesneuvelden in Waalre (alleen bestuur)

do

12 sep

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw met
presentatie. Onderwerp: wordt t.z.t. bekend gesteld

di

17 sep

11.00 uur

Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard

zo

06 okt

11.00 uur

Herdenking bevrijding van Baarle

do

10 okt

14.00 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant, locatie n.t.b.

za

26 okt

14.00 uur

za

26 okt

20.00 uur

zo

27 okt

za

02 nov

13.00 uur
14.00 uur

do

14 nov

19.30 uur

di

19 nov

19.00 uur

wo

11dec

14.00 uur

do

12 dec

14.00 uur

Uitgebreide herdenking van de 75-jarige bevrijding van Goirle,
in kerk St Jan met medewerking van ensemble Da Capo,
ca. 15.30 uur begraafplaats St Jan,
ca. 16.00 uur koffie / thee in CC Jan van Besouw
Presentatie video en herdenkingsavond in Jan van Besouw
met medewerking van de Harmonie O&U.
Organisatie: Bond van Wapenbroeders, Afd. Midden-Brabant
Diverse activiteiten 75-jarige bevrijding in Tilburg
Veteranendag Hart van Brabant in Tilburg
Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw met
presentatie. Onderwerp: wordt t.z.t. bekend gesteld
Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland, locatie n.t.b..
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant, locatie n.t.b.

