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UITNODIGING REÜNIE TEVENS EXCURSIE
13 LICHTE BRIGADE IN OIRSCHOT OP 26 SEPTEMBER 2016
E

Op maandag 26 september 2016 organiseert het samenwerkingsverband
Regionaal Coördinatieteam Wapenbroeders Zuidelijk Nederland een reünie
tevens excursie naar de 13e Lichte Brigade, geplaatst op de Genm De Ruyter
van Steveninckkazerne in Oirschot.
In bijgaande brief treft u meer informatie aan. Voor deze excursie kunt u zich
tot 14 september 2016 aanmelden bij uw secretaris.

Namens het bestuur

VOLGENDE NIEUWSBRIEF
De volgende Nieuwsbrief kunt u begin september verwachten. Hierin treft u
ondermeer informatie aan over:
-

de opening van het seizoen op 8 september 2016 met een interessante
presentatie over het leven van een kampjongen.

-

de herdenkingen van de bevrijding in:
- Goirle op 23 oktober 2016
- Tilburg op 27 oktober 2016.

NAMENS HET BESTUUR:
Voorzitter /
J.C.M. Schrijver (Jan), Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;
PR-functionaris:
Email: schrijver30@zonnet.nl
Secretaris /
H.J. Kroes (Hans), Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle; T: 06-10379876;
Veteranenhelper:
Email: hanskroes@home.nl
Penningmeester: A.A.C.A. van Belkom (Ad), Aagje Dekenpad 12, 5051GP Goirle; T: 013-5345552;
E-mail: ad.van.belkom@home.nl
Alg. Bestuurslid: G.F.M. Beerens (Gerard), Heuvelring 188, 5038 CL Tilburg; T: 013-5455828.

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOKPAGINA

Bond van Wapenbroeders
Afdeling Midden-Brabant

UITNODIGING REÜNIE/ EXCURSIE NAAR
GENM DE RUYTER VAN STEVENINCKKAZERNE IN OIRSCHOT
1.

Op maandag 26 september 2016 bezoeken wij de 13e Lichte Brigade, geplaatst op de Genm
De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Dit bezoek wordt door het Dagelijks Bestuur van
het RCT WZ-NL georganiseerd voor de leden en donateurs met hun partners van de 12 bij het
RCT WZ-NL aangesloten afdelingen.

2.

Deelnemers per afdeling
Er wordt uitgegaan van in totaal 100 deelnemers van de 12 samenwerkende afdelingen. Er is een
verdeelsleutel per afdeling opgesteld, gebaseerd op het aantal leden/ donateurs van de
afdelingen.
De Afdeling Midden-Brabant kan in eerste aanleg 10 deelnemers leveren voor deze excursie. De
aanmelding sluit op woensdag 14 september 2016.
Indien zich meer deelnemers aanmelden, dan worden zij in volgorde van aanmelding op de
wachtlijst geplaatst. Eventueel kunnen betrokkenen later alsnog worden ingedeeld als deelnemer,
indien er bij andere afdelingen onvoldoende interesse bestaat.

3.

Programma
Het programma voor de reünie tevens excursie naar Oirschot op 26 september 2016 is:
ca. 10.15 uur
Aankomst bij de toegangspoort van de Legerplaats Oirschot.
10.30 – 11.00 uur Ontvangst in Kantine/Restaurant “De Strijp”.
11.00 – 12.00 uur Welkomstwoord door de Plaatsvervangend Commandant 13e Lichte Brigade
tevens Commandant Regionaal Militair Commando Zuid, Kolonel J. Doense,
gevolgd door presentatie over 13e Lichte Brigade.
12.00 – 13.00 uur Gezamenlijke eenvoudige broodjeslunch.
13.00 – 16.00 uur Programma door Commandant 42 Brigade Verkenningseskadron.
16.15 – 17.30 uur Gezellig samenzijn
17.30 – 18.30 uur Veteranenmenu in buffetvorm.
18.45 uur
Vertrek huiswaarts.
Ochtendprogramma. Gelet op de grootte van de groep vindt het ochtenddeel van de excursie
plaats in Kantine/Restaurant “De Strijp”, gebouw 540. Na aankomst worden wij ontvangen met
een kop koffie/ thee en een plak cake. In deze locatie vindt, na het welkomstwoord en de
presentatie over 13e Lichte Brigade, de broodjeslunch plaats.
Het middagprogramma begint met een korte inleiding door de Commandant 42 Brigade
Verkenningseskadron (Majoor Stef Laarman) over de organisatie, taken en capaciteiten van

42 Brigade Verkenningseskadron. Hierna verplaatsen wij naar de “static show” door de zorg van
het 3e peloton. Deze static show vindt plaats op de parkeerplaats tegenover het KEK-gebouw.
Gedemonstreerd worden ondermeer het Fenneks verkenningsvoertuig, C&V M113, Bushmaster,
Boxer, CDI en nog meer materiaal dat momenteel wordt gebruikt bij het uitvoeren van de taken.
Hiermee wordt inzicht gegeven in het optreden van het Brigade Verkenningseskadron Huzaren
van Boreel.
Diner. Vervolgens is het tijd voor het gezellig samenzijn met aansluitend de warme maaltijd
(rijst/ bami). Deze activiteiten vinden plaats in het KEK-gebouw, geb. 150.
4. Heenreis naar en terugreis vanaf Oirschot.
Voor de deelnemers van de Brabantse afdelingen wordt geen bus ingezet.
Hierdoor is deelnemersbijdrage lager dan de deelnemers van de Limburgse afdelingen, waarvoor
wel een bus wordt ingezet. De deelnemers van onze Afdeling Midden-Brabant gaan op eigen
gelegenheid naar Oirschot en rijden op de legerplaats achter de bus aan.
Verzamelen bij begraafplaats Vredehof in Tilburg en vertrek naar Oirschot op
26 september 2016 om 09.45 uur. Om het aantal voertuigen beperkt te houden, wordt dringend
verzocht maximaal te carpoolen.
5.

Kosten
a. De deelnemersbijdrage voor de leden / donateurs van onze afdeling bedraagt
€ 10,00 per persoon.
b. Inbegrepen zijn:
- koffie/ thee + cake bij de ontvangst,
- een eenvoudige broodjeslunch,
- een rijst- / bamimaaltijd,
- 2 consumptiefiches.
c. Deelnemers wordt verzocht de bijdrage uiterlijk vrijdag 16 september 2016 over te willen
maken naar het bankrekeningnummer NL 43 INGB 0751933449. t.n.v. dhr. A.A.C.A. van
Belkom - Goirle onder vermelding van onder vermelding van “Excursie Oirschot 2016”.
De consumpties, ook gedurende de warme maaltijd, zijn uitsluitend te verkrijgen tegen
inlevering van consumptiefiches. Extra consumptiefiches zijn ter plaatse te koop voor € 2,00
per fiche.

6.

Tenue
De deelnemers die in het bezit zijn van het Bondstenue wordt verzocht in dit tenue met batons
aan het bovengenoemd bezoek deel te nemen.

7.

Legitimatiebewijs
De deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld paspoort, identiteitsbewijs,
rijbewijs) bij zich te hebben.

8.

Aanmelding
U en uw evt. partner kunnen zich bij aanmelden tot uiterlijk woensdag 14 september 2016. Bij
uw aanmelding wordt u verzocht ook het nummer van het legitimatie-bewijs te vermelden.

AGENDA
WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT
Locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg
De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdag van de maand.

2016:
ma

15 aug

12.00 uur

Herdenking fusillade gijzelaars op Gorp en Rovert

za

03 sep

14.00 uur

Nationale herdenking Indië-monument in Roermond

do

08 sep

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

za

17 sep

11.00 uur

Herdenking Brits kerkhof Valkenswaard

di

04 okt

19.00 uur

do

13 okt

14.00 uur

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

zo

23 okt

16.00 uur

Herdenking van de bevrijding van Goirle

do

27 okt

11.00 uur

Herdenking van de bevrijding van Tilburg

za

29 okt

13.00 uur

Regionale Veteranendag in Kaatsheuvel

do

10 nov

19.30 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw

za

19 nov

14.00 uur

do

08 dec

14.00 uur

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

wo

14 dec

14.00 uur

Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland in Vught.

