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In de Regio Zuid-Nederland loopt de 

vakantieperiode zo langzamerhand ten einde. Dat 

merk je, dat ondanks de coronabeperkingen, het 

steeds drukker op straat geworden is. Door de 

COVID-19 is mogelijk voor velen de 

vakantieperiode anders verlopen dan normaal.  

Hopelijk hebt u met u familie toch volop in goede 

gezondheid kunnen genieten van deze periode. Aan 

de zon heeft het in ieder geval niet gelegen. 

 

 

 

 

Ondanks de 

coronaperikelen willen 

wij toch het nieuwe 

seizoen starten met een 

bijeenkomst. Hierbij is 

nagenoeg alles anders. 

 

Allereerst komen wij 

niet meer bij elkaar in 

Levensbouw.  

In het vervolg zullen bijeenkomsten plaatsvinden in het Veteranen 

Ontmoetingscentrum Hart van Brabant, Matterhornstraat 1, 5022 PA TILBURG. 

De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 september 2020 om 

19.30 uur. 

 

Ook nieuw is dat u zich met uw evt. partner moet aanmelden bij uw secretaris op 

midden-brabant@wapenbroeders.nl. Vanwege de 1,5 meter afstandsbeperkingen 

is het maximale aantal deelnemers gesteld op 25.  

 

Ook nieuw is dat er tijdens de eerste bijenkomst geen programma is. Wel kunt u 

op 10 september a.s. uitvoerig het nieuwe VOC bewonderen, waarvan nog niet 

alles klaar zal zijn. De ruimte, waarin wij aanwezig zullen zijn, is wel gereed. 

 

 

 

Zoals u gemerkt heeft is vanwege de 

coronacrisis veel anders dan gewoonlijk. In 

het komende seizoen staan onder meer op 

stapel: 

- een bijeenkomst over de nieuwe  

   verkeersregels; 

- een presentatie over de uitzending  

   van Jan Schrijver,  

- een kerstbijeenkomst e.d. 

WELKOM TERUG 

KOMEND SEIZOEN 

START NIEUWE SEIZOEN IN NIEUW ‘HONK’ 

http://www.wapenbroederszuid.nl/
https://veteranenhartvanbrabant.nl/voc.html
https://veteranenhartvanbrabant.nl/voc.html
mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl


 

 

Vanwege de coronacrisis zal de herdenking van de 

bevrijding van Goirle dit jaar op een versoberde 

wijze plaatsvinden. De herdenking zal op 

25 oktober 2020 om 15.00 uur met alleen 

genodigden worden gehouden.  

 

Voor de herdenking in besloten kring worden 

Wapenbroeders uitgenodigd, die in Bondstenue of 

in het Dagelijks Tenue van Defensie wensen deel 

te nemen aan de Erewacht met evt. partners. 

S.v.p. aanmelden bij uw secretaris: midden-

brabant@wapenbroeders.nl 

 

Na afloop vindt er geen koffiedrinken plaats in het 

CC Jan van Besouw. 

 

 

 

Sinds 1 augustus jl. beschikt de Bond van 

Wapenbroeders over een nieuwe website. 

Op www.wapenbroeders.nl kunt u de 

nieuwe website vinden. Ook via de oude 

link www.bondvanwapenbroeders.nl komt 

u hier terecht. 

 

De intentie is dat informatie van de 

activiteiten en de agenda’s van alle 

afdelingen en identiteitsgroepen van de 

Bond op deze website wordt geplaatst. 

  

Voorlopig treft u deze informatie ook nog aan op de website 

www.wapenbroederszuid.nl. De fotoalbums en nieuwsbrieven van de afdelingen 

van het samenwerkingsverband blijven ook in de toekomst raadpleegbaar. 

 

 

 

Als gevolg van de nieuwe website van de Bond is ook een aantal mailadressen 

binnen de Bond van Wapenbroeders veranderd. Alle Bondsbestuursleden en de 

meeste secretarissen van afdelingen en identiteitsgroepen hebben een ander 

mailadres gekregen. Het mailadres van uw secretaris Hans Kroes is 

midden-brabant@wapenbroeders.nl  
 

 

 

Van John van der Velden ontvingen wij de tip van een aangrijpende 

documentaire. 

 

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) vertelt in de documentaire 

‘Liever krijgsgevangen’ het bewogen oorlogsverhaal van Cees Meeuwis.  

 

Guus en Marc 

Meeuwis treden in de 

voetsporen van hun 

opa en maken samen 

met hun vader en 

oom de reis die Cees 

Meeuwis tijdens de 

Tweede Wereldoorlog 

heeft afgelegd. Rode 

draad vormen de 

memoires waarin 

Meeuwis verslag doet van zijn oorlogstijd en waarin hij openhartig schrijft over 

zijn jaren achter prikkeldraad. Via deze link kunt u de documentaire bekijken. 

 

NIEUWE MAILADRESSEN 

DOCUMENTAIRE 'LIEVER KRIJGSGEVANGEN' 

NIEUWE WEBSITE BOND VAN WAPENBROEDERS  

AANGEPASTE HERDENKING GOIRLE  

mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl
mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl
http://www.wapenbroeders.nl/
http://www.bondvanwapenbroeders.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
mailto:midden-brabant@wapenbroeders.nl
https://vimeo.com/433539353


 

 

 

De voorlopige agenda 2020 is opgenomen in bijlage 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: midden-brabant@wapenbroeders.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:  

http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/midden-brabant/agenda
mailto:schrijver30@outlook.com
mailto:midden-brabant@wapenbroeders.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


 

AGENDA 

WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT 
 

 

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

 

Locatie: Veteranen Ontmoetingscentrum Hart van Brabant 

  Matterhornstraat 1, 5022 PA TILBURG 

 
 

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

zonder publiek. 

do 10 sep 19.30 uur Aangepaste bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant, 

VOC Hart van Brabant 

wo 16 sep 19.00 uur Aangepaste herdenking Brabants gesneuvelden in Waalre 

(via Brabant TV). 

do 17 sep 11.00 uur Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard  

(onder voorbehoud) 

zo 04 okt 11.00 uur Herdenking bevrijding van Baarle 

(onder voorbehoud) 

do 08 okt 14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant,  

locatie: VOC Hart van Brabant 

zo 25 okt 15.00 uur Aangepaste herdenking van de bevrijding van Goirle, 

begraafplaats Sint-Jan 

za  13.00 uur Veteranendag Hart van Brabant, VOC Hart van Brabant 

 

za 31 okt 14.00 uur Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur) 

do 12 nov 19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant,  

locatie: VOC Hart van Brabant 

Onderwerp: Huidige verkeersregels 

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: VOC Hart van Brabant 

wo 16 dec 

 

14.00 uur Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders  

Zuidelijk Nederland  

(onder voorbehoud) 
 

http://www.nim-roermond.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuid.nl/
http://www.wapenbroederszuidelijknederland.nl/denboschagenda.htm

