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OVERLIJDEN MEVR. BEERENS
Wij hebben onlangs het trieste bericht ontvangen dat op vrijdagavond
26 september jl. is overleden Mevr. Els Beerens, echtgenote van ons
bestuurslid dhr. Gerard Beerens. De eucharistieviering vindt plaats op vrijdag
3 oktober a.s. om 13.30 uur in de Heuvelse kerk St. Jozef, Heuvelring 124 in
Tilburg. Tenue: civiel.

UITREIKING 1E EXEMPLAAR BOEKJE
“OFFERS VOOR ONZE VRIJHEID” OP 3 OKTOBER
Met de vorige Nieuwsbrief en met een
mailbericht bent u geïnformeerd over het
boekje: “Offers voor onze vrijheid”, dat door
het bestuur van de Afdeling Midden-Brabant
wordt uitgebracht. 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 het boekje gratis en is naderhand nog te
verkrijgen bij een van de bestuursleden.
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.

LEDENBIJEENKOMST OP 9 OKTOBER 2014
Op donderdagmiddag 9 oktober om 14.00 uur is de volgende
ledenbijeenkomst. Er is geen specifiek programma maar wel meer dan
voldoende ruimte om weer gezellig bij te kletsen.

DEFILÉ 70 JAAR BEVRIJDING IN TILBURG
In de periode 24 tot en met 28 oktober 2014 wordt een aantal activiteiten
georganiseerd voor de Britse gasten van de Gemeente Tilburg.
Op zaterdag 25 oktober 2014 vindt er een defilé plaats.
Wapenbroeders, die aan het defilé wensen deel te nemen,
wordt verzocht zich om 14.00 uur te verzamelen bij de ingang
aan de achterzijde van het Stadhuis in Tilburg (Stadhuisplein,
bij de waterpartij) Vertrek om ca. 14.20 uur wordt vertrokken
voor de Street Parade. Om 15.30 uur is er een taptoe op het
Willemsplein met Massed Band, die omstreeks 17.00 uur zal
eindigen. Meer informatie vindt plaats via de lokale media.

HERDENKINGEN BEVRIJDING VAN
GOIRLE EN TILBURG
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Tilburg en omgeving is bevrijd. Ter
gelegenheid van deze bevrijding organiseert de Afdeling Midden-Brabant ook

dit jaar weer 2 herdenkingen:
-

De herdenking van de bevrijding van Goirle vindt plaats op
zondag 26 oktober 2014 om 16.00 uur op het kerkhof Sint Jan in
Goirle.
Verzamelen op de
binnenplaats van het
kerkhof vanaf ca.
15.45 uur.
Tijdens de herdenking
zal burgermeester
Machteld Rijsdorp een
toespraak houden. Na
de herdenking is er
gelegenheid tot
koffiedrinken in het
Cultureel Centrum Jan
van Besouw.

-

De herdenking van de bevrijding van Tilburg vindt plaats op
maandag 27 oktober 2014 om 14.00 uur op het kerkhof ‘Vredehof’
in Tilburg. Bij deze herdenking zullen Britse veteranen aanwezig zijn.
Na de herdenking bestaat de mogelijkheid van napraten onder het
genot van een kop koffie of thee.

Wij hopen op een maximale opkomst van onze leden!
Bij voorkeur in Bondstenue (indien in bezit) met groot model decoraties.

REGIONALE VETERANENDAG IN OISTERWIJK
OP 1 NOVEMBER 2014
Dit jaar zal de Regionale Veteranendag op zaterdag 1 november 2014
plaatsvinden in Tiliander in Oisterwijk. De veteranen ontvangen hiervoor
binnenkort een uitnodiging van hun gemeente.

REÜNIE MET PRESENTATIE EN DINER IN VUGHT
OP 26 NOVEMBER 2014
Op woensdag 26 november 2014 organiseren de Afdelingen VenrayGennep en ’s-Hertogenbosch e.o. een reünie met een presentatie over de
Genie in Zuid-Sudan met afsluitend een diner. De reünie zal worden gehouden
in het KEK complex op de Lunettenkazerne, Lunettenlaan 201, 5263 NT te
Vught.
U wordt met uw partner hiervoor van harte uitgenodigd. De eigen bijdrage is
gesteld op € 5,- per deelnemer. Meer informatie treft u aan in bijlage.
U kunt zich aanmeldingen tot 2 november 2014 bij de secretaris. U wordt
verzocht vooraf uw eigen bijdrage te voldoen voor 5 november 2014. De
gegevens hiervoor treft u eveneens aan in bijlage.

KERSTDINER WAPENBROEDERS IN VUGHT
OP 18 DECEMBER 2013
De Afdeling ’s-Hertogenbosch organiseert voor de afdelingen van de drie
zuidelijke provincies ook dit jaar weer het kerstdiner. Het diner zal
plaatsvinden op woensdag 17 december 2014. De couvertprijs bedraagt
€ 25,-. Meer informatie treft u aan in bijlage.

Indien u aan het diner wenst deel te nemen, dan wordt u verzocht de eigen
bijdrage van € 25,- per persoon voor 1 december 2014 te storten onder
vermelding van vlees (VL) of vis (VI).
I.v.m. de toegangscontrole in Vught wordt u tevens verzocht zich aan te
melden bij de secretaris.

BESTUURSLID GEZOCHT (HERHALING)
Het bestuur is nog steeds op zoek naar
een wapenbroeder of wapenzuster, die
zitting wil nemen in het bestuur van de
Afdeling Midden-Brabant. Indien u
interesse of vragen heeft, dan kunt u
contact opnemen met de voorzitter, dhr.
Jan Schrijver.

3E MAN BANIERWACHT TEVENS PLAATSVERVANGEND
BANIERDRAGER GEZOCHT (HERHALING)
Ook zoeken wij ook nog naar een wapenbroeder, die zich
in wil zetten voor de banierwacht van onze afdeling.
Daarom zoeken wij naar een 3e 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

Bond van Wapenbroeders

Afdeling ’s Hertogenbosch e.o.
Opgericht 7 maart 1980

Voorzitter:
Secretaris:

Joop Vroone, Kerkwijk 60 5258 KD Berlicum. Tel: 073 5033643
Jos Christiaens, Lookveld 62, 5467 KD Veghel. Tel: 0413 353332
Berlicum, 3 september 2014.

Aan: Zie verzendlijst.
Beste Wapenbroeders en Zusters,
Op woensdag 26 november 2014 organiseren de Afdelingen Venray en ’s-Hertogenbosch e.o. een reünie. De
reünie zal worden gehouden in het KEK complex op de Lunettenkazerne, Lunettenlaan 201, 5263 NT te
Vught. De leden en hun partners, van de in de verzendlijst genoemde afdelingen, worden hiervoor van harte
uitgenodigd.
De eigen bijdrage is gesteld op € 5,- per deelnemer . Hierbij is inbegrepen 2 consumpties en de Indische
maaltijd.
Programma.
13.00 uur.
13.00 uur
14.00 uur.

15.30 uur.
17.30 uur.
18.30 uur.

Ontvangst met koffie en cake.
Opening.
Lezing met lichtbeelden “Bouwen van Baileybruggen in Zuid-Sudan” door aooi bd. van de
Genie, S. Hamers.

Gezellig samenzijn met loterij.
Indische maaltijd.
Einde en terugreis.

Aanmelden.
Aanmelding bij de secretaris is mogelijk tot 2 november 2014.
I.v.m. de toegangscontrole gaarne opgave van: Naam + voorletters, geboorte datum, nationaliteit en
telefoonnummer (voor zo ver niet bekend bij de secretaris).
Betaling.
U wordt verzocht uw bijdrage van € 5,- per persoon voor 5 november 2014 te storten op rekeningnummer
NL12 INGB 0003 4034 37 ten name van H Kroes en/of M Kroes-Hol Goirle.
Tenue.
Bondstenue (indien in bezit) of civiel.

Bond van Wapenbroeders

Afdeling ’s Hertogenbosch

Voorzitter: Joop Vroone, Kerkwijk 60 5258 KD Berlicum. Tel: 073 5033643
Secretaris: Jos Christiaens, Lookveld 62, 5467 KD Veghel. Tel: 0413 784920

Veghel, 28 september 2014.
Aan : De leden van de Bond van Wapenbroeders regio Zuid.
D.t.v. Voorzitters van de afdelingen regio Zuid.
I.a.a: Secretarissen van de afdelingen regio Zuid.

Beste mensen,
Het bestuur van de afdeling ‘s-Hertogenbosch e.o. heeft de eer om de leden van uw afdeling en hun
partner uit te nodigen voor een reünie met aansluitend een kerstdiner op
woensdag 17 december 2014. Plaats: Lunettenkazerne, Lunettenlaan 201, 5263 NT Vught.
Ontvangst tussen 14.00 en 14.30 uur in de Prinsenkamer van het KEK complex.
Even gezellig bijpraten onder het genot van een drankje en kerstmuziek.
Tussen de bedrijven door zal er ook een loterij worden georganiseerd met mooie prijzen.
Aansluitend, om ± 17.30 uur, begeven wij ons naar de zaal waar het kerstdiner zal worden
geserveerd.
De eigen bijdrage is gesteld op € 25,= per persoon.
Hierbij zijn inbegrepen 2 consumpties en 1 glas rode of witte wijn bij het diner.
Het bedrag van € 25,=1 per persoon kunt u overmaken op bankrekening nr. NL75 INGB 0006 3157
95 t.n.v. Wapenbroeders,’s-Hertogenbosch OVV kerstdiner 2014. Geeft u ook even aan of u vlees
(VL) of vis (VI) wilt. Deze keuze is onder voorbehoud dat er voldoende aanmeldingen zijn voor
visgerechten. Bij onvoldoende aanmeldingen zal het hele menu bestaan uit vleesgerechten.
De eigen bijdrage geldt tevens als inschrijving en dient voor 1 december 2014 in ons bezit te zijn.
Tenue: Leden : Bondstenue (indien in bezit) met batons.
Militairen: DT met batons.
Dames : Civiel.
Vanaf de Lunettenlaan is de route bewijzerd.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Joop Vroone
Voorzitter Bond van Wapenbroeders Afd. ’s-Hertogenbosch e.o.
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In bijlage het menu.

Bijlage uitnodiging reünie/kerstdiner 2014.

MENU KERSTDINER 2014.

VOORGERECHT.
Salade van polderhoen.
HOOFDGERECHT VLEES.
Krokant gebakken hoenderdij.
HOOFDGERECHT VIS.
Zeebaars met mosterd glazuur.
NAGERECHT.
Vanille ijs met boerenjongens.
AFSLUITING.
Koffie.
Bij het hoofdgerecht wordt er een glas rode of witte wijn geserveerd.

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
vrij

03 okt

19.00 uur

do

09 okt

14.00 uur

Aanbieding 1e exemplaar boekje “Offers voor de vrijheid” aan
burgermeester van Goirle, mevr. Machteld Rijsdorp in Heemerf
De Schutsboom, Dorpsstraat 41, Goirle.
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.

za

25 okt

14.00 uur

Herdenking bevrijding Oisterwijk.

zo

26 okt

12.00 uur

zo

26 okt

zo

26 okt

(en andere
dagen)
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

wo

26 nov

13.00

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).
Reünie met presentatie over “Bouwen van Baileybruggen in
Zuid-Sudan” door de Genie, loterij en diner in Vught
Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team
Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur).
Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw.
Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland in Vught.

