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DRUK BEVRIJDINGSWEEKEND 26-27 OKTOBER 2019
MET VEEL ACTIVITEITEN
Op zaterdag 26 oktober en
zondag 27 oktober is er zowel
in Goirle en Tilburg veel te
doen! Daarom ontvangt u
hierbij een samenvatting van
de diverse activiteiten.

ZATERDAG 26 OKTOBER

Herdenking
oorlogsslachtoffers

Opening Schijnvliegveld ‘De Kiek’.
Op zaterdagmiddag 26 oktober vindt de officiële
opening van Schijnvliegveld ‘De Kiek’ plaats. Om
13.00 uur brengt een Chinook helikopter een
stalen replica van een Messerschmitt naar de
locatie tussen de Oude Tilburgsebaan en het Bels
Lijntje. Daarna verricht Commissaris van de
Koning Wim van de Donk, samen met de Duitse
Defensieattaché, de officiële opening. Deze
opening is alleen voor genodigden.

Vier de Vrijheid
buffet
Presentatie
documentaire ‘De
vrijheid verloren …
en herwonnen.
DVD documentaire
27 oktober
Colonne oude
legervoertuigen door
Goirle
Open Dag ‘De Kiek’
Veteranendag Hart
van Brabant
Vlag
Agenda
Namens het bestuur

Herdenking oorlogsslachtoffers.
Om 14.30 uur begint
in de kerk van St. Jan
een plechtigheid,
waarbij de
oorlogsslachtoffers
worden herdacht. In
de kerk zijn dat de
Goirlese slachtoffers
en later op de
begraafplaats aan de St. Jansstraat de militaire slachtoffers. In de kerk
worden toespraken gehouden en zullen kinderen van BS De Bron enkele
zelfgemaakte gedichten voordragen. Dit wordt afgewisseld met zang van
Vocaal ensemble ‘Da Capo’. Zij zingen de liederen van Mauthausen.
Daarna gaan de aanwezigen in optocht en onder begeleiding van de muziek
van Dutch Pipes and Drums naar de begraafplaats aan de St. Jansstraat.
Hier worden o.a. bloemen gelegd bij de graven van de gesneuvelde
militairen. De herdenking op de begraafplaats wordt afgesloten met de
volksliederen van het Verenigd Koninkrijk, Polen, Australië en Nederland, de
nationaliteiten van de gesneuvelde militairen die daar zijn begraven. Daarna
kan iedereen in de Annetje van Puijenbroek kapel napraten onder het genot
van een kopje koffie of thee.
Tenue: Wapenbroeders bij voorkeur Bondstenue (indien in bezit) met groot
model onderscheidingen.
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Vier de Vrijheid buffet
Vanaf 17.00 uur kan worden deelgenomen
aan een feestelijk buffet in de foyer van het
CC Jan van Besouw. Tijdens dit buffet,
waarvoor dient te worden gereserveerd,
wordt op een luchtige manier aandacht
besteed dat wij 75 jaar in vrede leven. Dit
gebeurt op diverse manieren door: De
jongste leden van Gilde St. Joris, leerlingen van Mill Hill zorgen voor
muziek, dans en een voordracht. De Koninklijke Harmonie Oefening en
Uitspanning, Factorium Podiumkunsten, Bibliotheek Midden-Brabant, The
Urban Influenz en Mainframe werken mee aan dit programma.
Presentatie documentaire ‘De vrijheid verloren … en herwonnen.
Goirle 1939-1945’ met muzikale
ondersteuning.
Om 20.00 uur start in de theaterzaal
van CC Jan van Besouw een door de
Bond van Wapenbroeders georganiseerd
programma. Zij presenteren die avond
een speciale documentaire, waarin
(oud) Goirlenaren hun
oorlogservaringen in Goirle vertellen uit de periode 1939 tot 1945. Deze
avond wordt muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Oefening
en Uitspanning en de Dutch Pipes and Drums.
Tenue: Wapenbroeders bij voorkeur Bondstenue (indien in bezit) met groot
model onderscheidingen.
DVD documentaire ‘De vrijheid verloren … en herwonnen’ te koop.
Het bestuur van de Afdeling Midden-Brabant van de Bond van
Wapenbroeders heeft besloten om een DVD uit te brengen van de
documentaire. Deze DVD is vanaf maandag 28 oktober 2019 te koop bij
Boekhandel Blz. op De Hovel. De prijs voor de DVD is € 10,00. Er dient
contant betaald te worden.
De beschikbare toegangskaarten voor de presentatie van de genoemde
documentaire op zaterdagavond 26 oktober in CC Jan van Besouw, waren in
ruim 2 weken uitverkocht. Daarna hebben nog veel personen geïnformeerd
naar toegangskaarten. Helaas: vol = vol. Om iedereen toch kennis te
kunnen laten maken met deze speciale documentaire wordt nu de DVD
verkocht. De Wapenbroeders hopen hiermee de teleurgestelde personen
tegemoet te komen.

ZONDAG 27 OKTOBER
Colonne oude legervoertuigen van Tilburg (Loven) door Goirle.
Op zondagmorgen zullen vanaf ca.
09.15 een honderdtal oude
legervoertuigen door Goirle
trekken. Rond dat tijdstip komen
zijn via de Abcovenseweg Goirle
binnen en rijden dan via de
Molenstraat, Muldersweg,
Tilburgseweg en de Rillaersebaan
naar Riel. In Riel zullen de
voertuigen rijden over de Tilburgseweg, Dorpstraat, Zandeind naar Gilze.
Op het Kloosterplein zal Burgemeester Marc van Stappershoef, samen met
een aantal genodigden, het defilé afnemen.
Om deze doortocht op de Bevrijdingsdag van Goirle een
feestelijke tintje te geven worden de bewoners van
Goirle en Riel en zeker die aan de route wonen gevraagd
om de Nederlandse vlag buiten te hangen.
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Tentoonstelling Bevrijding Goirle.
Op 27 oktober is de laatste mogelijkheid om van 14.00
tot 16.30 uur de tentoonstelling over de Bevrijding van
Goirle te bekijken. Dit kan in het Heem aan de Nieuwe
Rielseweg.
Open Dag ‘De Kiek’.
Op zondag 27 oktober is er bij ‘De Kiek’ van 11.00 tot 17.00 uur van alles
te beleven. Gidsen geven uitleg over het schijnvliegveld en een reenactment van Duitse soldaten zorgt voor demonstraties.
In Tilburg is op 26 en 27 oktober ook een groot aantal activiteiten ter
gelegenheid van de 75 jarige bevrijding van Tilburg. In deze stad is er een
website gelanceerd, waarop alle bevrijdingsactiviteiten tot 5 mei 2020 te
bekijken zijn. Alle evenementen zijn vinden via deze link.

Zondag 27 oktober wordt in Tilburg gekenmerkt door het militaire deel
van de bevrijdingsactiviteiten met:
- ca. 150 Keep them Rolling-voertuigen,
- een taptoe met maar liefst 9 Pipe Bands en 2
fanfares, waaronder Fanfare Bereden Wapens
rijden door de stad.
De deelnemers zullen van 13.30 tot 14.30 uur
opgesteld staan op de Burgemeester Brokxlaan in de
Spoorzone. Het is uiteraard al een feest om daar een
kijkje te komen nemen. Vervolgens rijden ze een route door de Tilburgse
Binnenstad. Er worden bevrijdingsvlaggetjes uitgedeeld aan het publiek om
de voertuigen en lopers te verwelkomen. De Tour eindigt weer in de
Spoorzone waar ook allerlei activiteiten plaatsvinden.
In De Wagenmakerij vindt de Veteranendag Hart van Brabant plaats,
die in het teken staat van erkenning en waardering voor veteranen.
Tenue: Wapenbroeders bij voorkeur Bondstenue (indien in bezit) met groot
model onderscheidingen.
Buiten zijn er allerlei activiteiten voor het publiek. De omgeving van De
Wagenmakerij wordt ingericht als een openluchttentoonstelling. In deze
static show worden missies uit verschillende jaren en werelddelen
uitgebeeld door personen in de kledij van die periode, maar ook met
militaire voertuigen. Je maakt kennis met het werk dat veteranen deden
tijdens hun uitzending. Ook is er een informatiemarkt waar verschillende
verenigingen en stichtingen zich zullen presenteren. Tevens zijn ook
mogelijkheden voor een hapje en een drankje.

VLAG
Een druk weekend in het kader van 75 jaar Bevrijding.
Iedereen kan laten zien dat hij of zij dankbaar is voor 75
jaar Vrijheid. Dit kan door de activiteiten te bezoeken en
door de Nederlandse vlag buiten te hangen. Op zaterdag
26 oktober hangen we de vlag half stok om daarmee de
gesneuvelden te eren. Op zondag 27 oktober hangen we
de vlag in top om onze vrijheid te vieren.

NAMENS HET BESTUUR:
Voorzitter / J.C.M. Schrijver (Jan), Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;
PR-functionaris:
Email: schrijver30@outlook.com
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
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BIJLAGE

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

2019:
za

26 okt

14.30 uur

Uitgebreide herdenking van de 75-jarige bevrijding van Goirle,
in kerk St Jan met medewerking van ensemble Da Capo,
ca. 16.00 uur begraafplaats St Jan,
ca. 16.30 uur koffie / thee in CC Jan van Besouw

za

26 okt

20.00 uur

Bevrijdingsconcert en presentatie documentaire
‘De vrijheid verloren … en herwonnen, Goirle 1939 – 1945’

in

Jan van Besouw
met medewerking van de Harmonie O&U en Dutch Pipes and
Drums.
Organisatie: Bond van Wapenbroeders, Afd. Midden-Brabant
za

26 okt

13.00 uur

Opening Schijnvliegveld De Kiek in Riel.

zo

27 okt

ca. 09.15 uur

zo

27 okt

11.00 uur

Kolonne ca. 120 oude legervoertuigen vanaf Tilburg door
Goirle richting Riel naar Gilze. Afname defilé op Kloosterplein
Belevingsevenement Schijnvliegveld De Kiek in Riel

zo

27 okt

10.00 uur

Diverse activiteiten 75-jarige bevrijding in Tilburg

zo

27 okt

10.00 uur

Veteranendag Hart van Brabant in Tilburg

zo

27 okt

13.00 uur

za

02 nov

14.00 uur

do

14 nov

19.30 uur

di

19 nov

19.00 uur

Moergestel herdenkt 1944-2019 – 75 jaar vrijheid
13.00 uur bijeenkomst in den Boogaard
13.45 uur kranslegging monument Gen. Barber
15.00 uur bevrijdingsconcert
Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw met
presentatie. Onderwerp: wordt z.s.m. bekend gesteld
Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)

do

12 dec

14.00 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant
Locatie: nader te bepalen.

wo

18 dec

14.00 uur

Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland, locatie Lunettenkazerene in Vught
Meer informatie volgt volgende Nieuwsbrief
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