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Beste Wapenbroeders, donateurs en partners, 

 

We leven in een aparte tijd. Gezien de hogere leeftijd van de meeste leden en 

donateurs van onze afdeling, is het voor ons extra moeilijk.  

 

De meeste van ons behoren tot de kwetsbare groep en voor hen is het zeker 

belangrijk om de opgelegde maatregelen goed na te leven. Dit betekent: thuis 

blijven en geen contacten met anderen. Het contact dat we het meeste missen, is 

natuurlijk het contact met onze dierbaren.  

 

Hoewel (beeld)contact via de telefoon of 

computer wel iets vergoed, het missen van 

direct contact zoals een knuffel, blijven we 

missen. Ook de contacten van ons als 

Wapenbroeders en donateurs missen we.  

 

Voorlopig geen herdenkingen, bijeenkomsten 

en uitstapjes. Voor onze eigen gezondheid en 

die van anderen is dit wel noodzakelijk. De gezondheid staat nu voorop en als we 

allemaal gezond blijven, kunnen we straks de gemiste zaken zeker inhalen.  

 

Als Wapenbroeders en donateurs kunnen we in deze 

periode toch iets voor elkaar betekenen. Bel een ander 

eens een keertje op of stuur een kaartje. Op die manier 

kunnen we elkaar laten weten, dat wij er voor elkaar 

zijn. 

 

Ik wens iedereen heel veel sterkte om deze moeilijke 

periode door te komen. Let goed op jezelf en op 

anderen.  

 

Met Wapenbroederlijke groet, 

 

Namens het bestuur van de  

Afdeling Midden-Brabant 

Jan Schrijver, voorzitter 

 

 

 

 

 

Van Ton van Schijndel hebben wij een 

eigen gemaakte kaart ontvangen,  

die wij hierbij graag met u delen. 

  

Ton bedankt voor jouw motiverende 

kaartje. 

BERICHT VAN VOORZITTER JAN SCHRIJVER 

INGEKOMEN BERICHT VAN  
TON VAN SCHIJNDEL 

http://www.wapenbroederszuid.nl/


 

 
Vanwege het coronavirus vindt dit jaar in Tilburg op 4 mei een aangepaste 

Dodenherdenking plaats.  

 

In navolging van de oproep van het Nationale Comité 4 en 5 mei, vragen wij onze 

inwoners om dit jaar thuis te herdenken. Door de vlag de hele dag halfstok te 

hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers, door de Nationale 

Herdenking thuis via televisie te volgen, door om 20.00 uur 2 minuten stil te zijn 

en aansluitend het Wilhelmus mee te zingen.  

  

Burgemeester Weterings legt op 4 mei op het Ereveld aan de Gilzerbaan 

bloemen en in het Vrijheidspark een krans namens het gemeentebestuur. Bij 

het ereveld is een beperkte vertegenwoordiging van de Bond van 

Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant aanwezig en in het Vrijheidspark is een 

beperkte vertegenwoordiging van het Plaatselijk Comité Nationale Herdenking 4 

mei aanwezig. Dit gebeurt zonder ceremonie en zonder publiek. 

  

 

 

In verband met de coronacrisis en het verbod om tot en met 1 juni 2020 

georganiseerde samenkomsten te houden, zal er op 4 mei een alternatieve 

wijze van herdenken gehouden worden in Goirle en Riel. Daarbij is 

rekening gehouden met de maatregelen die in verband met de coronacrisis zijn 

afgekondigd en de oproep van het Nationale Comité 4 en 5 mei. 

 

In de vroege ochtend vinden de kransleggingen in stilte plaats, zonder publiek. 

Opnamen worden door Lokale Omroep Goirle (LOG) gemaakt.  

 

Inwoners van Goirle worden uitgenodigd de hele dag de vlag halfstok te hangen 

tot zonsondergang.  

 

Op de LOG is het volgende te zien: 

19.30 – 19.58 uur: Uitzending toespraak burgemeester en dhr. Jan van Eyck,  

   ondersteund door beelden van de kranslegging eerder die  

   ochtend en het luiden van de klokken.  

19.58 – 20.00 uur: Signaal Taptoe,  

20.00 – 20.02 uur: Twee minuten stil.  

   Aansluitend meezingen Wilhelmus.  

 

 

 

 

In bijlage 1 treft u het landelijke programma 4 en 5 mei aan. 

 

 

 

De agenda 2020 is opgenomen in bijlage 2 en te vinden op onze website. 

 

 

 
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: 06-25190526;
   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.     
 

 

AGENDA 

NAMENS HET BESTUUR:  

AANGEPASTE HERDENKING GEMEENTE GOIRLE  

MEDEDELING GEMEENTE TILBURG 

LANDELIJK PROGRAMMA 4 EN 5 MEI 

http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/agenda
mailto:schrijver30@outlook.com
mailto:hanskroes@home.nl
mailto:ad.van.belkom@home.nl
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant
https://www.facebook.com/wapenbroedersmiddenbrabant?fref=nf
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8018
http://www.wapenbroederszuid.nl/images/files/SponsorKliks.pdf


BIJLAGE 1 

 
LANDELIJK PROGRAMMA 4 EN 5 MEI 2020 

 
 

Om op een waardige manier en in onderlinge verbondenheid te kunnen 

herdenken en stil te kunnen staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog 

75 jaar geleden, zorgt het Nationaal Comité 4 en 5 mei samen met de 

Stichting 75 jaar Vrijheid voor een aangepast programma. De activiteiten 

vinden dit jaar door de omstandigheden vooral vanuit huis plaats.  

 

4 mei 

Dit jaar roept het comité Nederlanders op om niet alleen na 18.00 uur, maar op 4 mei 

gedurende de gehele dag de vlag halfstok te hangen.  

De Nationale Herdenking op de Dam 

De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam gaat in aangepaste vorm door, 

zonder publiek, en wordt live uitgezonden door de NOS. Koning Willem-Alexander en 

koningin Máxima leggen, in aanwezigheid van alleen minister-president Rutte, 

burgemeester Halsema van Amsterdam en voorzitter Verbeet van het Nationaal 

Comité, een krans bij het Nationaal Monument.  

Het Taptoe-signaal luidt de twee minuten stilte in bij de dodenherdenking. Het 

Nationaal Comité omarmt het initiatief van de Oranjevereniging in Etten-Leur en roept 

blazers in Nederland op het Taptoe-signaal mee te spelen vanuit huis om 19:58 

uur. Meer informatie over het Taptoe-signaal kunt hier vinden. Na de twee minuten 

stilte klinkt om 20.02 uur het Wilhelmus. Het Nationaal Comité nodigt iedereen uit om 

thuis het eerste couplet mee te zingen. 

 

Bevrijdingsvuur 

In de nacht van 4 op 5 mei wordt in Wageningen voor Hotel de Wereld het 

Vrijheidsvuur ontstoken. Elk jaar wordt het vuur in de nacht van 4 op 5 mei door heel 

Nederland verspreid en ontstoken op de Bevrijdingsfestivals. Nu de Bevrijdingsfestivals 

niet doorgaan, wordt het vuur aansluitend aan de Nationale Dodenherdenking vanuit 

Wageningen naar de provincies gebracht. Wageningen45 biedt iedereen de 

mogelijkheid om thuis het vrijheidsvuur digitaal te ontsteken en door te geven 

via www.vrijheidsvuur.nl. 

 

5 mei 

Op 5 mei wordt Nederland, net als ieder jaar, opgeroepen om de gehele dag de vlag 

uit te hangen. 

 

5 mei-lezing 

De 5 mei-lezing met Bondskanselier Merkel kan door de omstandigheden helaas niet 

doorgaan. Hoewel de veertien Bevrijdingsfestivals ook niet doorgaan, staan de 

Ambassadeurs van de vrijheid dit jaar toch stil bij 75 jaar vrijheid. Online en via social 

media laten de ambassadeurs Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross 

Amsterdam op 5 mei van zich horen. Het Nationaal Comité hoopt dat heel Nederland 

zich hier online bij aansluit door via social media te laten weten hoe zij stilstaan bij 75 

jaar vrijheid.  

 

5 mei-concert 

Ter vervanging van het jaarlijkse 5 mei-concert maakt de NOS in samenwerking met 

het Nationaal Comité een uitzending vanuit Theater Carré: Simone Kleinsma, Roel van 

Velzen, mezzosopraan Maria Fiselier en violiste Noa Wildschut worden begeleid door 

het Metropole Orkest. Daarnaast geeft presentator Simone Weimans een overzicht van 

de hoogtepunten uit de 5 mei-concerten uit het verleden. De NOS zendt de 

bevrijdingsspecial om 20.35 uur uit op NPO 1. 

 

75 verhalen 

Tot slot nodigt het comité iedereen uit om samen met familie en vrienden stil te staan 

bij 75 jaar vrijheid. Door verhalen over oorlog, vrijheid en bevrijding met uw gezin 

thuis of videobellend met familie en vrienden te delen. 75 bijzondere verhalen over 

vrijheid, verteld door 75 personen geboren na de Tweede Wereldoorlog, kunt u vinden 

op de website www.vrijheid.nl.  

 

 

http://www.4en5mei.nl/
https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/voor-organisatoren/herdenking-organiseren/muziek/taptoe
https://www.4en5mei.nl/media/documenten/wilhelmus.pdf
https://www.vrijheidsvuur.nl/
http://www.vrijheid.nl/


 

AGENDA 

WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT 
 

 

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

Locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg  

Mogelijk vanaf september 2020 een andere locatie. 
 

ma 04 mei  Aangepaste herdenking Ereveld begraafplaats Gilzerbaan 

in Tilburg 

(geen ceremonie en zonder publiek) 

ma 04 mei 20.00 uur Aangepaste dodenherdenking in Tilburg (geen ceremonie 

en zonder publiek)   

ma 04 mei 19.30 uur Aangepaste dodenherdenking Goirle (geen ceremonie en 

zonder publiek)  . 

di 05 mei 10.00 uur Bevrijdingsdefilé in Wageningen 

 

vr 08 mei  

 

10.00 uur Reünie tevens Dag der Banieren op de Lgen Bestkazerne  

in Vredepeel  

wo 13 mei 13.00 uur Reünie / excursie naar Oorlogsmuseum Ossendrecht met 

afsluitend diner op Vliegbasis Woensdrecht 

vr 15 mei 

 

18.30 uur 81e herdenking Alphense gesneuvelden en 76e herdenking 

Poolse gesneuvelden 

za 23 mei 14.00 uur Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur) 

zo 17 mei 12.30 uur Herdenking bevrijding in Gierle (B) 

 

zo  24 mei 14.00 uur Memorial Day Margraten 

 

za 20 jun 10.00 uur Limburgse Veteranendag in Roermond 

 

za  27 jun 10.00 uur Nederlandse Veteranendag in Den Haag 

 

za 15 aug 12.00 uur Herdenking fusillade gijzelaars op Gorp en Roovert 

 

    

za 05 sep 14.00 uur Nationale herdenking Indië-monument in Roermond 

 

do 10 sep 19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant, locatie: n.t.b.  

Onderwerp presentatie: volgt 

wo 16 sep 19:00 uur Herdenking Brabants gesneuvelden in Waalre (alleen 

bestuur) 

do 17 sep 11.00 uur Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard 

 

zo 04 okt 11.00 uur Herdenking bevrijding van Baarle 

 

do 08 okt 14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant, locatie: n.t.b. 

 

zo 25 okt 16.00 uur Herdenking van de bevrijding van Goirle, begraafplaats 

Sint-Jan 

za  13.00 uur Veteranendag Hart van Brabant, locatie n.t.b. 

 

za 31 okt 14.00 uur Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur) 

 

https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/rct-wz-nl/nieuws/106-reunie-tevens-dag-der-banieren-2020-op-de-lgen-bestkazerne-vredepeel
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/rct-wz-nl/nieuws/106-reunie-tevens-dag-der-banieren-2020-op-de-lgen-bestkazerne-vredepeel
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/alphen/nieuws/228-dodenherdenking-alphen-nb-2020
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/alphen/nieuws/228-dodenherdenking-alphen-nb-2020
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/nieuws/567-indrukwekkende-herdenking-in-gierle-b
http://www.margratenmemorialcenter.org/
https://www.limburgseveteranendag.nl/
http://www.veteranendag.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/agenda/259-herdenking-fusillade-gijzelaars-op-gorp-en-rovert
http://www.nim-roermond.nl/
http://www.brabantsgesneuvelden.nl/pagina2.html
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/


 

 

do 12 nov 19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant, locatie: n.t.b.  

Onderwerp presentatie: volgt 

di 17 nov 19.00 uur Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur)  

do 10 dec 14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant, locatie: n.t.b. 

 

wo 16 dec 

 

14.00 uur Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders  

Zuidelijk Nederland 
 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuidelijknederland.nl/denboschagenda.htm

