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ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP 13 FEBRUARI 2014, AANVANG 19.30 UUR
Op 13 februari 2014 vindt
om 19.30 uur de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering
plaats. Wij hopen dat ook u
aanwezig zult zijn om uw stem
te laten horen.
Enkele Wapenbroeders
ontvangen een draaiginsigne of
een cijferwisseling. Sjef van der
Pol tracteert voor zijn verjaardag. Dit is een reden te meer
om aanwezig te zijn bij de ALV !
De uitnodiging voor de jaarvergadering en de overige stukken heeft u begin
januari 2014 ontvangen. Wilt u deze documenten meennemen naar de
vergadering? Indien u de stukken niet meer heeft, dan kunt u deze bij de
secretaris aanvragen.

LEDENBIJEENKOMST OP 13 MAART 2014
OM 14.00 UUR
Op 13 maart 2014 organiseert onze Afdeling Midden-Brabant weer een
middagbijeenkomst, aanvang 14.00 uur. Het is mogelijk dat Fons van der
Brand komt vertellen hoe het hem vergaat in Bronbeek.

REÜNIE TEVENS BEZOEK AAN EXPLOSIEVEN
OPRUIMINGSDIENST DEFENSIE SOESTERBERG
OP 27 MAART 2014
Op 27 maart 2014 organiseert het
Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland
een excursie naar de Explosieven
Opruimingsdienst. Aan deze excursie
nemen ook de overige afdelingen van
het samenwerkingsverband deel.
De opstapplaats is Mac Donalds in Rosmalen, langs de A2. Meer informatie
over de persoonlijke bijdrage en de vertrektijd ontvangt u op korte termijn.

UITSTAPJE NAAR HET ERFGOED DEPOT IN RIEL
OP 6 MEI 2014
Ter afsluiting van het seizoen organiseert op 6 mei 2014 de Afdeling Midden-

Brabant een uitstapje voor haar leden en evt.
partners naar het Erfgoed Depot in Riel met
aansluitend een diner in “D’n Overkant” in Riel.
Deelname voor de leden is gratis, voor de
partners of begeleiders bedraagt de deelname
€ 15,-.
Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

REÏNIE TEVENS DAG DER BANIEREN
OP 9 MEI 2014
Op 9 mei 2014 vindt weer de jaarlijkse reünie tevens Dag der Banieren
plaats op de Van Hornekazerne (KMS) in Weert. Meer informatie kunt u lezen
in bijgaande uitnodiging bij deze Nieuwsbrief. Wij hopen
dat weer veel leden van onze afdeling aanwezig zullen
zijn tijdens deze reünie!
Let op. In verband met de toegangscontrole wordt u
verzocht zich bij de secretaris aan te melden
vóór 11 april 2014. Ook wordt u verzocht € 6,- per
deelnemer vooraf te voldoen.
Meer informatie treft u aan in bijgaande brief.

GEZOCHT: 3E MAN BANIERWACHT
Het zou bijzonder mooi zijn indien de Afdeling Midden-Brabant over een
complete banierwacht beschikt. Zoals bekend zetten Saskia Heezen en Elroy
Treling zich bijzonder in voor de banierwacht van onze afdeling. Wie van onze
afdeling komt hen als derde man van de banierwacht ondersteunen?

VERZENDHUIS BOND VAN WAPENBROEDERS
Voor uw aankopen in het verzenhuis kunt u weer terecht bij de Bond van
Wapenbroeders in Leusden op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur,
tel. 033-2854496 of bondvanwapenbroeders@gmail.com.

AGENDA
De agenda voor het jaar 2014 is weer bijwerkt. Het is nog ver weg maar in het
kader van 70 jaar bevrijding van deze regio zijn de volgende data van belang:
- 25 oktober 2014: Herdenking bevrijding en Bevrijdingsdefilé door het
centrum van Tilburg.
- 26 oktober 2014: Educatieve fietstocht voor iedereen langs belangrijke
locaties en gebeurtenissen tijdens WO II in Goirle en
omgeving, voorafgaand aan de herdenking van
70 jaar bevrijding van Goirle om 16.00 uur.
- 27 oktober 2014: Om 14.00 uur de jaarlijkse herdenking op begraafplaats
Vredehof met Britse veteranen.

“OVER ONZE LEDEN”
Binnenkort zijn jarig onze leden: dhr. Sjef van der Pol (7 februari), dhr. Jos
van de Wouw ( 10 februari) en dhr. Moos Raaijmakers (11 februari). Allen al
vast van harte gefeliciteerd.

NAMENS HET BESTUUR:
Voorzitter en
PR-functionaris
Secretaris /
Veteranenhelper
Penningmeester a.i.
Alg. Bestuurslid

J.C.M. Schrijver, Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;
Email: schrijver30@zonnet.nl
H.J. Kroes, Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle; T: 06-10379876
Email: hanskroes@home.nl
A.F.M. Otten, Klaverstraat 74, 5025 MD Tilburg. T: 013-5360320;
Email: takeda11@ziggo.nl
G.F.M. Beerens, Heuvelring 188, 5038 CL Tilburg; T: 013-5455828

REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND
(RCT WZ-NL)
Secretariaat: Martin Luther Kinglaan 7. 5051 KG GOIRLE.
Tel: 013-2111868 E-mail: hanskroes@home.nl
Goirle, 7 februari 2014.
Aan:

Onderwerp:

De leden van de
Afdeling Midden-Brabant

Reünie tevens Dag der Banieren 2014.

Geachte leden,
Het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland
(RCT WZ-NL) heeft de eer en het genoegen u met eventuele partners hierbij uit te nodigen voor de
jaarlijkse Reünie tevens Dag der Banieren van onze samenwerkende afdelingen, die op
vrijdag 9 mei 2014 zal worden gehouden in de Van Hornekazerne, Kazernelaan 101 te Weert.
Van buiten het samenwerkingsverband zijn een aantal afdelingen met hun respectievelijke
banierwachten (voor zover zij die hebben) en de vlagwachten van de identiteitsgroepen ook
uitgenodigd. De beoordeling van de banier- en vlagwachten wordt met iedere banier- / vlagwacht
afzonderlijk besproken vanaf een nader te bepalen tijdstip vóór de lunch. De middag hebben wij
gereserveerd voor een gezellig samenzijn met een muzikale ondersteuning, waarbij de mogelijkheid
tot dansen aanwezig is.
Programma
09.00 – 10.00 uur
10.00 – 10.15 uur
10.15 – 10.45 uur
10.45 – 11.45 uur
11.45 – 13.15 uur
13.15 – 14.15 uur
14.15 – 17.00 uur
17.15 uur

Tenue

:
:
:
:
:

Ontvangst met koffie/ thee in het Bastion.
Welkomstwoord door de voorzitter van het RCT WZ-NL.
Oefenen met de banier- / vlagwachten en instructie.
Optreden en jurering banier- / vlagwachten.
Gezellig samenzijn. In deze periode zal de jury zich beraden over de
geleverde prestaties van de banier- / vlagwachten en vervolgens de resultaten
met hen bespreken (per banier- / vlagwacht maximaal 10 minuten).
: Rijstmaaltijd.
: Gezellig samenzijn met mogelijkheid tot dansen. Tijdens dit samenzijn zullen
de prijzen aan de banier- / vlagwachten worden uitgereikt.
: Afsluiting, waarna iedereen de kazerne verlaat (hopelijk met een
goede herinnering aan deze dag).
: - Indien u in het bezit bent van het bondstenue wordt u verzocht in
bondstenue met batons te verschijnen.
- Leden Banierwacht in bondstenue met model decoraties en
witte katoenen handschoenen.

Bijdrage

: De persoonlijke bijdrage voor deelnemers van de samenwerkende
afdelingen BvW in de provincies Noord-Brabant en Limburg is gesteld op
€ 6,00 per persoon..

Overmaken bijdrage:
Helaas ziet het bestuur van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland zich genoodzaakt om - in tegenstelling tot het verleden de bijdrage vooraf te laten voldoen.
U wordt verzocht uw persoonlijke bijdrage vóór 18 april 2014 over te maken
op rekeningnummer NL12 INGB 0003 4034 37
t.n.v. H.J. Kroes en/of M.J. Kroes-Hol Goirle onder vermelding van
“Dag der Banieren 2014”.
Aanmelding

: In verband met de toegangscontrole aan de poort wordt u verzocht uw opgave
van deelname vóór vrijdag 11 april 2014 bij de secretaris mij kenbaar te
maken (hanskroes@home.nl) .
Indien personen van uw afdeling de voorkeur geven aan een broodmaaltijd,
kunt u dit ook aan mij laten weten.

Wij hopen dat veel deelnemers van onze Afdeling Midden-Brabant zich aan zullen melden voor deze
Dag der Banieren op 9 mei 2014.
Namens het Dagelijks Bestuur van het RCT WZ-NL,
met Wapenbroederlijke groet,

H.J. Kroes,
1e Secretaris.

AGENDA
WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT

Locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg

De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdag van de maand.
2014
do

13 feb

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw
tevens Algemene Ledenvergadering.
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

do

13 mrt

14.00 uur

do

27 mrt

n.t.b.

di

08 apr

19.00 uur

do

10 apr

19.30 uur

n.t.v.

13.30 uur

za

04 mei

19.00 uur /
19.30 uur

ma

05 mei

di

06 mei

15.00 uur

vr

09 mei

10.00 uur

Uitstapje naar Erfgoed Depot in Riel met aansluitend diner in
“D’n Overkant”.
Reünie tevens Dag der Banieren op de KMS in Weert.

zo

11 mei

13.00 uur

Herdenking in Gierle (B).

vr

16 mei

18.30 uur

za

24 mei

75e herdenking Alphense gesneuvelden en 70e herdenking
Poolse gesneuvelden
Herdenking Indië-monument Tilburg.

za

24 mei

14.00 uur

zo

25 mei

14.00 uur

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

za

26 mei

14.00 uur

do

12 jun

10.00 uur

za

21 juni

10.00 uur

za

21 juni

za

28 juni

Excursie met maaltijd per bus naar de Explosieven Opruimingsdienst Zeisterspoor. Opstapplaats: Mac Donalds - Rosmalen.
Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur).
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.
Regio bijeenkomst afdelingen Bond van Wapenbroeders
Zuid Nederland in Oirschot (alleen bestuur).
Dodenherdenking in Tilburg en
in Goirle.
Bevrijdingsdefilé Wageningen.

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur).
Algemene Ledenvergadering Bond van Wapenbroeders (alleen
bestuur).
Limburgse Veteranendag in Roermond, 10e lustrum
Zeeuwse Veteranendag in Vlissingen.

10.00 uur

Nationale landelijke Veteranendag in Den Haag.

vr

08 aug

Bijzondere herdenking in Rijckevorsel (B) tijdens avonduren.

za

06 sep

14.00 uur

Nationale herdenking Indië-monument Roermond.

do

11 sep

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

wo

17 sep

11.00 uur

zo

… sep

14.00 uur

do

09 okt

14.00 uur

Herdenking Brits kerkhof, Luikerweg 145, Valkenswaard.
Verzamelen 10.00 uur bij Pannenkoekhuis Suykerbuyck,
Herdenking bij het monument sluis SAS1 bij Sint-Jozef
Rijkevorsel met fly-over van historische vliegtuigen.
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

za

25 okt

14.00 uur

Herdenking bevrijding Oisterwijk.

za

25 okt

ntb

zo

26 okt

12.00 uur

zo

26 okt

n.t.b.

zo

26 okt

16.00 uur

Herdenking bevrijding en Bevrijdingsdefilé door centrum van
Tilburg
Herdenking bevrijding Moergestel, Sint Jansplein
aansluitend kranslegging monument Gen. Barber.
Fietstocht voor en met het gezin langs diverse belangrijke
locaties in Goirle en omgeving gedurende WO II.
Herdenking bevrijding Goirle op begraafplaats Sint Jan.

ma

27 okt

11.00 uur

Herdenking bevrijding Tilburg bij monument Coba Pulskens.

ma

27 okt

14.00 uur

Herdenking bevrijding Tilburg op kerkhof Vredehof.

ma

27 okt

19.00 uur

Herdenking bevrijding Tilburg bij Scotland the Brave.

za

01 nov

ntb

Regionale Veteranendag, locatie n.t.b.

do

13 nov

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

di

18 nov

19.00 uur

za

29 nov

14.00 uur

do

11 dec

14.00 uur

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

wo

17 dec

14.00 uur

Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland in Vught.

Opmerking:
Een aantal data nog onder voorbehoud.

