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EVEN TERUGBLIKKEN

Even terugkijken

De eerste helft van mei 2014 was een zeer druk programma voor de
wapenbroeders van de Afdeling Midden-Brabant:

Herdenking
bevrijding Alphen
16 mei 2014

- Op 4 mei vond de Dodenherdenking plaats in Tilburg en Goirle. De fotoimpressies kunt u vinden door op de plaatsnamen te klikken

Herdenking Indiëmonument Tilburg
24 mei 2014

- Op 6 mei ging dit keer het jaarlijkse uitje naar het Erfgoed Depot in Riel. Hier
gingen de wapenbroeders en hun partners weer terug in de tijd. Veel
herinneringen konden worden opgehaald. De gezellige dag werd afgesloten
met een uitgebreid diner bij Den Overkant in Riel. Voor de foto’s, klik hier.

Limburgse
Veteranendag
21 juni 2014
Nieuwe leden
Abonneren op
digitale
defensiebladen
“Over onze leden”
Agenda 2014
Vakantieperiode

- Op 9 mei namen een aantal leden van onze afdeling deel aan de reünie
tevens Dag der Banieren. Het was een geslaagd evenement en gelukkig
waren de weergoden ons gunstig gestemd Voor de foto’s, klik hier
- Op 11 mei was een deputatie van onze afdeling aanwezig bij de herdenking
in Gierle (B), die georganiseerd werd door onze Belgische collega’s van de
KNSB, regio Turnhout. Zoals altijd waren er veel mooie oude voertuigen te
bekijken en zijn veel deelnemers waren in oude tenuen.
Voor de foto’s, klik hier.
- Op 13 mei vond op de Vliegbasis Woensdrecht een reünie plaats voor
wapenbroeders in de provincies Zeeland en Brabant. Het bestuur van de
Afdeling West-Brabant trad op gastheer. Het was een zeer geslaagde middag
met ondermeer een lange rondrit over de vliegbasis Woensdrecht, een
bezoek aan het brandweer oefencentrum en met een demonstratie van
diensthonden. De dag werd afgesloten met een diner. Voor de foto’, klik hier
en klik hier.

HERDENKING BEVRIJDING IN ALPHEN
OP 16 MEI 2014
Traditiegetrouw wordt er jaarlijks op de eerste vrijdag na 10 mei in Alphen een
dodenherdenking gehouden voor de gesneuvelde militairen, gefusilleerden en
burgers uit de eigen bevolking almede voor de Poolse bevrijders die hier hun
laatste rustplaats vonden. Deze herdenking wordt sinds 1940 voor de
75e achtereenvolgende keer worden gehouden op vrijdag 16 mei 2014 te
Alphen. Verzamelen rond 18.30 uur in het Cultureel Centrum “Den Heuvel”.

HERDENKING INDIË MONUMENT TILBURG
OP 24 MEI 2014
Op 24 mei 2014 wordt de herdenking gehouden voor de 60 Tilburgse
militairen gehouden die gesneuveld zijn in Nederlands Oost Indië in de periode
1946 tot 1950. De herdenking begint om 11 uur in de Sint Jozef kerk op de
Heuvel. Bij het monument aan de Gerard van Swietenstraat wordt de

herdenking om 12.30 voortgezet. Daar zal ook de kranslegging plaatsvinden.
De dienst in de kerk zal worden begonnen met de binnenkomst van de
vaandels die worden vergezeld door de Dutch Pipes and Drums. Mevrouw
Santegoets zal diverse liederen ten gehore brengen. Alle namen van de
gesneuvelden worden tijdens het dodenappel afgeroepen waarna van achter
uit de kerk geantwoord zal worden met “Present” . Dit appel is voor de
aanwezige militairen een belangrijk moment van bezinning en is voor de vele
nabestaanden steeds weer een emotioneel moment. Ook deze keer zal weer
speciaal aandacht geschonken worden aan een aantal militairen die tijdens de
acties gesneuveld zijn. “60 militairen gesneuveld”, het getal zegt zo weinig
maar het verhaal achter de individuele militair geeft hem een gezicht. Het
getal een mens van vlees en bloed. Hij krijgt familie die achter gebleven is en
die tot op de dag van vandaag het verdriet over hem meedraagt.
In optocht vertrekken de mensen vervolgens naar het Indiëmonument aan de
Gerard van Swietenstraat vergezeld door de Dutch Pipes and Drums die weer
als vanouds de tocht opluisteren met hun muziek.
De herdenking wordt door tal van hoogwaardigheidsbekleders bijgewoond.
Daar wordt door militairen van het 30e NATRES-bataljon de erewacht
gevormd. Diverse organisaties zullen
kransen leggen nadat de vlag boven het
monument is gehesen en een groet is
gebracht aan de gesneuvelden door het
spelen van het Wilhelmus en de taptoe.
Meer informatie kunt u lezen in de
Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van
het Indië-monument Tilburg, klik hier.
Voor een bijdrage in de kosten van de organisatie zoekt het bestuur Stichting
Vrienden van het Indië-monument dringend donateurs. U kunt zich aanmelden
via indiemonument.tilburg@gmail.com

LIMBURGSE VETERANENDAG
OP 21 JUNI 2014
Voor de 10e maal vindt op 21 juni 2014 de Limburgse Veteranendag plaats.
In de vorige Nieuwsbrief heeft u hierover meer kunnen lezen. U kunt zich
tot 23 mei 2014 bij de secretaris aanmelden.

NIEUWE LEDEN
Onze Afdeling Midden-Brabant groeit gestaag. De afgelopen tijd hebben wij
een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Het zijn de dames Nelly
Nieuwkoop, Joke Schrijver en Marie-José Kroes als buitengewoon lid. Als lid
zijn toegetreden de heren Dick van Bentveld (afkomstig van de Afdeling
‘s-Hertogenbosch e.o.), Chris Arts en Jeff ten Cate.
De nieuwe leden heten wij bijzonder van harte welkom. Wij hopen hen vaak
bij onze activiteiten te mogen ontmoeten.
Met deze nieuwe leden telt onzer Afdeling Midden-Brabant inmiddels 51 leden.
Weet u eventueel nog kennissen of (oud) collega’s die mogelijk geïnteresseerd
zijn in de Bond van Wapenbroeders, laat het ons dat weten !!

ABONNEREN OP DIGITALE DEFENSIEBLADEN
Alle personeelsbladen van Defensie zijn sinds begin 2014 alleen digitaal
verkrijgbaar. De papieren versies worden niet langer meer toegezonden.
U kunt deze tijdschriften digitaal ontvangen.

In enkele stappen kunt u zich abonneren op een of meerdere defensiebladen:
1.
2.
3.
4.

Ga naar www.defensie.nl/abonneren;
Kies de Defensiebladen waarop u een abonnement wilt;
Vul uw e-mailadres in en klik op aanmelden;
U ontvangt direct een ontvangstbevestiging per e-mail.
 Klik op het internetlinkje;
5.  Geef aan Maandelijks.
U ontvangt vervolgens de gewenste bladen maandelijks in uw mailbox .

“OVER ONZE LEDEN”
Binnenkort zijn jarig onze leden:
Gerard Beerens (27 juni), Jan Schrijver (12 juli), Nelly Nieuwkoop en Jacques
van de Ven (18 juli), en Saskia Heezen (1 augustus).
Allen al vast van harte gefeliciteerd.

AGENDA
De agenda voor de rest van het jaar 2014 is weer opgenomen in bijlage.

VAKANTIEPERIODE
De volgende ledenbijeenkomst vindt plaats op donderdag 11 september
2014 om 19.30 uur
In verband met de vakantieperiode kunt u - buitengewone omstandigheden
voorbehouden - de volgende nieuwsbrief begin september 2014 verwachten.

NAMENS HET BESTUUR:
Voorzitter en
J.C.M. Schrijver, Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;
PR-functionaris
Email: schrijver30@zonnet.nl
Secretaris / Penningmeester H.J. Kroes, Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle; T: 06-10379876
Veteranenhelper
Email: hanskroes@home.nl
Alg. Bestuurslid
G.F.M. Beerens, Heuvelring 188, 5038 CL Tilburg; T: 013-5455828

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
vr

16 mei

18.30 uur

75e herdenking Alphense gesneuvelden en 70e herdenking
Poolse gesneuvelden
Herdenking Indië-monument Tilburg.
Verzamelen Heuvelkerk.
Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur).
Memorial Day Margraten

za

24 mei

11.00 uur

za

24 mei

14.00 uur

zo

25 mei

14.00 uur

do

12 jun

10.00 uur

za

21 juni

10.00 uur

za

21 juni

za

28 juni

vr

08 aug

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

Herdenking Brits kerkhof, Luikerweg 145, Valkenswaard.
Verzamelen 10.00 uur bij Pannenkoekhuis Suykerbuyck

zo

… sep

14.00 uur

do

09 okt

14.00 uur

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.

zo

26 okt

12.00 uur

zo

26 okt

13.00 uur

zo

26 okt

16.00 uur

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

n.t.b.

Herdenking bevrijding Tilburg op kerkhof Vredehof.

ma

27 okt

14.00 uur

Herdenking bevrijding Tilburg bij monument Coba Pulskens.

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.
Bijzondere herdenking in Rijckevorsel (B) tijdens avonduren.

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 in oktober 2014 nog onder voorbehoud.

