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START VAN HET SEIZOEN OP 11 SEPTEMBER 2013
MET PRESENTATIE OVER EXPLOSIEVEN OPRUIMING
IN BOSNIË-HERZOGOVINA
Het is al weer enige tijd geleden dat de leden van de Afdeling Midden-Brabant
bij elkaar zijn geweest. De laatste keer was tijdens het geslaagde bezoek aan
het Erfgoeddepot in Riel, dat op 6 mei jl. plaats heeft gevonden. Tevens
hebben leden van onze afdeling in de tussenliggende periode deelgenomen
aan herdenkingen, zoals in Alphen, bij het Indië-monument Tilburg, de
herdenking van het begin van de Groote Oorlog in Rijkevorsel (B) alsmede aan
de Limburgse Veteranendag.
Hopelijk heeft u met uw eventuele partner een leuke
zomerperiode gehad, heeft u lekker kunnen genieten
van het zonnetje en wat minder last gehad hebt van
de regen.
Op donderdag 11 september a.s. start het nieuwe
seizoen weer. Er wordt in gebouw ‘Levensbouw’ een
presentatie gehouden over de werkzaamheden van
de Explosieven Opruimingsdienst in Bosnië. De heer Ad Aarts, oudmedewerker bij de Explosieven Opruimingsdienst
van de Koninklijke Luchtmacht, vertelt over zijn
ervaringen tijdens zijn uitzending met de missie
IFOR in 1996. Zijn werkzaamheden bij het
opruimen van explosieven in Bosnië waren veel
intenser en gevaarlijker dan die in Nederland. De
aanwezige explosieven waren niet altijd bekend
en ook de omstandigheden waren anders. De
heer Aarts maakte in Bosnië een ongeluk met
explosieven mee, waarover hij in zijn lezing zal
spreken. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.
Iedereen is welkom en de koffie staat klaar.

AFDELING MIDDEN-BRABANT OP DE GOIRLESE
ZOMERMARKT OP 14 SEPTEMBER 2014
Op zondag 14 september 2014 staan de voorzitter en de secretaris met een
informatiestand op de Goirlese Zomermarkt. Het doel is de naamsbekendheid
van onze afdeling te vergroten en eventueel nieuwe leden te werven.
Wie wil ons een paar uur komen ondersteunen in de gesprekken met het
publiek?

HERDENKING IN VALKENSWAARD

methelpt
wordt
de herdenking2014
gehouden
voor
de 60 Tilburgse militairen
OP 17
SEPTEMBER
MET
AANSLUITEND
BBQ
In Valkenswaard wordt op woensdag 17 september 2014 de 70e
herdenkingsceremonie gehouden ter gelegenheid van de bevrijding van

Valkenswaard en omgeving. De herdenking
begint om 11.00 uur. Aansluitend wordt een BBQ
gehouden, waarvoor de deelnemers aan de
herdenking van harte zijn uitgenodigd. U kunt
zich aanmelden tot 15 september 2014 bij de secretaris.

HERDENKING IN RIJKEVORSEL (B)
OP 21 SEPTEMBER 2014
Diegene die al eerder naar Rijkevorsel zijn geweest weten dat het een
indrukwekkende en uitgebreide herdenking is. Dit jaar wordt de herdenking bij
Sas-1 in Sint Josef (B) gehouden op zondag 21 september 2014. U kunt
zich aanmelden tot 15 september 2014 bij de secretaris.

UITREIKING 1E EXEMPLAAR BOEKJE
“OFFERS VOOR ONZE VRIJHEID”
Ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding gaat
het bestuur een boekje uitbrengen: “Offers
voor onze vrijheid”. Een fietstocht van 21,5
km leidt langs 18 belangrijke locaties in Goirle
gedurende WO II. Op vrijdag 3 oktober
2014 vindt de uitreiking van het 1e exemplaar om 19.30 uur plaats aan de
burgermeester van Goirle, mevr. Machteld Rijsdorp. Iedere aanwezige
ontvangt gratis een exemplaar. Meer informatie treft u aan in bijgaande brief.
Het bestuur stelt het bijzonder op prijs indien u met uw partner aanwezig zult
zijn bij deze uitreiking. Voor zo ver in uw bezit, bij voorkeur in Bondstenue.

VOORLICHTING AAN BASISSCHOLEN IN GOIRLE
Het bestuur vindt het belangrijk dat
blijvend aandacht besteed wordt aan de
vrijheid en dat deze niet vanzelfsprekend
is. Daarom zal begin oktober 2014 door het
bestuur op de meeste basisscholen met
leerlingen worden gepraat over de oorlog
en bevrijding van Goirle, de vrijheid die wij
nu hebben en over het bovengenoemd
boekje. Op het einde van de les krijgt elke
leerling dit boekje uitgereikt.

DEFILÉ 70 JAAR BEVRIJDING IN TILBURG
Van het Oranjecomité hebben wij vernomen dat er op
zaterdag 25 oktober 2014 een defilé plaats zal vinden in
het centrum van Tilburg. Nadere gegevens ontbreken nog.
Er is al een Facebookpagina, klik hier.

HERDENKINGEN IN GOIRLE EN TILBURG
Door de Afdeling Midden-Brabant worden de herdenkingen georganiseerd in:
- Goirle op zondag 26 oktober 2014 om 16.00 uur op het kerkhof Sint Jan,
- Tilburg op maandag 27 oktober 2014 om 14.00 uur op de begraafplaats
Vredehof in Tilburg. Om zo veel mogelijk Britse veteranen aanwezig te laten
zijn, vindt in dit kroonjaar de herdenking in de middaguren plaats.

OP BEZOEK BIJ ONS ERELID, DHR THEO DE KORT
Ter gelegenheid van zijn 90e verjaardag bracht het
bestuur een bezoek aan het Erelid van onze afdeling dhr.
Theo de Kort. Hij heeft in 1950 de Afdeling MiddenBrabant mede opgericht en hij heeft tot 1985 de functie
van secretaris vervuld. Dhr. De Kort was in 2010
aanwezig bij de receptie van het 60 jarig jubileum van
de afdeling en hij heeft zich dit jaar weer aangesloten bij
onze afdeling. Het was een gezellig weerzien waarbij
veel werd bijgepraat.

BESTUURSLID GEZOCHT
Het bestuur is op zoek naar een wapenbroeder of wapenzuster, die zitting wil
nemen in het bestuur. Indien u interesse of vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen met de voorzitter, dhr. Jan Schrijver.

3E MAN BRANIERWACHT TEVENS
PLAATSVERVANGEND BANIERDRAGER GEZOCHT
Ook zoeken wij ook nog naar een wapenbroeder, die zich in wil zetten voor de
banierwacht van onze afdeling. Daarom zoeken wij naar een 3 e man voor de
banierwacht, die tevens kan optreden als plaatsvervangend banierdrager. De
trainingen voor de banierwacht vinden in overleg plaats. Indien u interesse of
vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, dhr. Jan
Schrijver.

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

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
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Uitnodiging
Goirle, augustus 2014
Het bestuur van de Afdeling Midden-Brabant van de Bond van Wapenbroeders nodigt u van harte uit
aanwezig te zijn bij de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek ‘OFFERS VOOR ONZE
VRIJHEID, een tocht langs belangrijke locaties in Goirle tussen 1940 en 1945’.
Het eerste exemplaar van dit boek zal worden uitgereikt op vrijdag 3 oktober 2014 aan de
burgemeester van Goirle, mevrouw Machteld Rijsdorp.
De uitreiking vindt plaats om 19.30 uur in de Heemschuur, gelegen op de Schutsboom aan de
Nieuwe Rielseweg 41-43 in Goirle. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom.
Na de uitreiking van het eerste exemplaar ontvangt iedere aanwezige het boekje gratis..
In dit boek staat een (fiets)tocht, die langs een aantal locaties in Goirle voert waar gedurende de
periode van de Tweede Wereldoorlog grote offers zijn gebracht. Bij iedere locatie staat een
beschrijving van datgene dat daar destijds heeft plaatsgevonden.
De Afdeling Midden-Brabant van de Bond van Wapenbroeders geeft dit boekje uit ter gelegenheid
van de 70ste herdenking van de bevrijding van Goirle. De officiële herdenking vindt plaats op
zondag 26 oktober 2014 om 16.00 uur op het kerkhof van
St. Jan in Goirle.
Graag vernemen wij van u of u op vrijdag 3 oktober a.s. aanwezig bent bij de uitreiking van het
eerste exemplaar aan de burgemeester van Goirle. U kunt dit kenbaar maken vóór 15 september 2014
bij de voorzitter of de secretaris van onze afdeling (zie hiervoor het briefhoofd).
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens het bestuur van de Afdeling Midden-Brabant
Bond van Wapenbroeders,

Jan Schrijver
Voorzitter

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
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

21 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

n.t.b.

Defilé in Tilburg. Informatie volgt.

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

14.00 uur

Herdenking bevrijding Tilburg op kerkhof Vredehof.

ma

27 okt

11.00 uur ?

Herdenking bevrijding Tilburg bij monument Coba Pulskens.

ma

27 okt

19.00 uur

Herdenking bevrijding Tilburg bij Scotland the Brave.

za

01 nov

13.30 uur

do

13 nov

19.30 uur

Regionale Veteranendag Hart van Brabant, locatie Oisterwijk Tiliander
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

di

18 nov

19.00 uur

za

29 nov

14.00 uur

do

11 dec

14.00 uur

wo

17 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.
Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland in Vught.

