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PRESENTATIE LUCHTVERDEDIGING IN DE BRD
TIJDENS DE KOUDE OORLOG OP 14-11-2019
In de periode van de Koude Oorlog was
veel Defensiepersoneel en -materieel
gestationeerd in de toenmalige
Bondsrepubliek Duitsland. Op
donderdag 14 november a.s. verzorgt
de Bond van Wapenbroeders, Afdeling
Midden-Brabant een presentatie over de
destijds gebruikte wapensystemen voor de luchtverdediging en hun taken
bij de Groepen Geleide Wapens van 1960 tot 1988.
Ook zal worden ingegaan op de infrastructuurtaak van de Dienst Gebouwen
Werken en Terreinen voor de Groepen Geleide Wapens. De presentatie
wordt verzorgd door de heren Nieuwkoop en Ritmeester.
De presentatie begint om 19.30 uur. Deze zaal is open van 19.15 uur.
Iedere geïnteresseerde is van harte welkom en bij binnenkomst staat de
koffie of thee klaar. Er kan in de omgeving worden geparkeerd op het
naastgelegen parkeerterrein van NOAD.

BIJEENKOMST 12-12-2019 GAAT NIET DOOR
Op donderdagmiddag 12 december
2019 zouden wij weer onze
tweemaandelijkse middagbijeenkomst
hebben.
Zoals u eerder heeft gemerkt, kunnen
wij overdag niet meer terecht bij
Levensbouw. Het Veteranen
Ontmoetingscentrum (VOC) Hart van
Brabant is helaas nog niet gereed.
Daarom heeft het bestuur besloten deze bijeenkomst te annuleren.

KERSTDINER LUNETTENKAZERNE 18-12-2019
Het bestuur van de Afdeling 'sHertogenbosch e.o. nodigt de leden,
donateurs en partners van onze Afdeling
Midden-Brabant uit voor een reünie met
aansluitend een kerstdiner op woensdag
18 december 2019. Plaats:
Lunettenkazerne, Lunettenlaan 201, 5263
NT Vught. De ontvangst vindt plaats
tussen 14.00 en 14.30 uur in het KEK complex. Eerst even gezellig
bijpraten onder het genot van een drankje en kerstmuziek.
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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
voor het kerstdiner.
De eigen bijdrage bedraagt € 10,- per persoon. Hierbij
zijn inbegrepen 2 consumptiebonnen.
Meer informatie treft u aan in bijlage 1. Uw eigen bijdrage
dient voor 1 december 2019 in bezit te zijn van de
penningmeester van de Afdeling ‘s-Hertogenbosch. In
verband met toegang tot het complex wordt u verzocht
zich ook aan te melden bij uw secretaris Hans Kroes
hanskroes@home.nl voor genoemde datum.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 04-01-2020
Het lijkt nog heel ver weg. Het is toch goed om
alvast de belangrijke datum van onze
Nieuwjaarsbijeenkomst te noteren in uw
agenda.
Deze bijeenkomst vindt plaats in Levensbouw
en wel op zaterdagmiddag 4 januari 2020
van 14.00 tot 17.00 uur.
Loterij tijdens Nieuwjaarsreceptie
Wij houden dan ook weer onze bekende
loterij met de grootse prijsjes.
Mocht u nog nieuwe en ongebruikte
artikelen voor onze loterij over hebben,
dan houden wij ons bijzonder
aanbevolen. U wordt verzocht om contact op te nemen met onze voorzitter
Jan Schrijver, schrijver30@outlook.com

TERUGBLIK WEEKEND 26 EN 27 OKTOBER 2019
In het weekend van 26 en 27
oktober 2019 was er veel te doen in
Tilburg en Goirle. In diverse
artikelen op deze website kunt u
hierover meer lezen.
Onze afdeling Midden-Brabant
organiseerde op 26 oktober:
een indrukwekkende
herdenking, die goed bezocht was.
Op onze website kunt u het verslag
nalezen. Hier vindt u ook de foto’s en twee video’s van de herdenking.
de première van de
documentaire ‘De vrijheid verloren
… en herwonnen. Goirle 1939 –
1945’. De avond werd muzikaal
opgeluisterd door de Koninklijke
Harmonie Oefening en Uitspanning
en door Dutch Pipes and Drums.
Ook over deze avond kunt u het
verslag teruglezen Bijzonder fraai
was het gemeenschappelijke
optreden van de Dutch Pipes and
Drums met Kon. Harmonie Oefening en Uitspanning met het nummer
Highland Cathedral, dat u hier kunt bekijken.
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Verkoop van DVD documentaire ‘De vrijheid verloren … en
herwonnen, Goirle 1939 – 1945’
Vanwege de grote belangstelling is
besloten om de documentaire op
DVD in de verkoop aan te bieden.
De DVD is te koop bij Boekhandel
Blz. op De Hovel in Goirle. De prijs
van de DVD is € 10,00.
Graag
contant
betalen.
Overig (voor verslag en foto’s):
Op 26 oktober was ook de opening van Schijnvliegveld de Kiek, klik hier,
Op 27 oktober:
- kwam een grote colonne oude
legervoertuigen door Goirle, klik
hier,
- vond de Veteranendag Hart van
Brabant plaats, klik hier
Wapenbroeder Ton van Schijndel
stond prominent op de voorpagina
van een katern in het Brabants
Dagblad, klik hier

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING MOOS RAAIJMAKERS

Wij feliciteren Moos van harte met de toekenning van zijn Koninklijke
Onderscheiding op 20 oktober jl.

AGENDA
De agenda 2019 is opgenomen in bijlage en te vinden op onze website.

NAMENS HET BESTUUR:
Voorzitter / J.C.M. Schrijver (Jan), Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;
PR-functionaris:
Email: schrijver30@outlook.com
Secretaris / H.J. Kroes (Hans), Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle; T: 06-10379876;
Nuldelijnsondersteuner: Email: hanskroes@home.nl
Penningmeester: A.C.A.A. van Belkom (Ad), Aagje Dekenpad 12, 5051GP Goirle;
T: 013-5345552;
E-mail: ad.van.belkom@home.nl
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BIJLAGE 1

Afdeling ’s Hertogenbosch

Bond van Wapenbroeders
Voorzitter a.i.:

Geert Jan Lautenslager

Berlicum, 5 oktober 2019.
Aan: De leden van de Bond van Wapenbroeders regio Zuid.
D.t.v. secretarissen van de afdelingen regio Zuid.
DB RCT WZ-NL.
Beste mensen,
Het bestuur van de afdeling ‘s-Hertogenbosch e.o. heeft de eer om u en de leden van uw afdeling met partner uit te
nodigen voor een reünie met aansluitend een kerstdiner op woensdag 18 december 2019.
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 € 10,= per persoon.
Per persoon krijgt u 2 consumptiebonnen.
Het bedrag van € 10, = per persoon kunt u overmaken op bankrekening nr. NL73 ABNA 0432 1939 01 t.n.v.
J.N.H. Vroone cj onder vermelding van kerstdiner 2019.
De eigen bijdrage geldt tevens als inschrijving en dient voor 1 december 2019 in ons bezit te zijn. I.v.m. het
bestellen van de ingrediënten door PARESTO is inschrijving na deze datum niet meer mogelijk.
Tenue: Leden : Bondstenue (indien in bezit) met batons.
Militairen: DT met batons.
Dames : Civiel.
In verband met aanmelding bij de wacht voor de toegangscontrole wordt u verzocht zich tevens aan te melden bij
de secretaris Hans kroes, email hanskroes@home.nl .
Met vriendelijke groeten,
Namens de voorzitter a.i. Geert Jan Lautenslager
Joop Vroone
P.S. Let op! Per abuis is bij het afdelingsnieuws van Wapenbroeder nr. 5, de datum vermeld van 11 december
2019. Woensdag 18 december 2019 is de juiste datum.

Menu kerstdiner 2019
Het kerstdiner bestaat dit jaar uit:
Voorgerecht: Heldere Wildbouillon, geserveerd in een glas.
Hoofdgerecht: Diamanthaas van het rund met chimicurri.
Nagerecht: Lauwwarm appelflap met vanillesaus en panna cotta-roomijs.
Als afsluiting ontvangt u een verrassing.
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BIJLAGE 2

AGENDA
WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT
Bijeenkomsten locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg

2019:
do

14 nov

19.30 uur

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

di

19 nov

19.00 uur

do

12 dec

14.00 uur

Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant gaat NIET door.

wo

18 dec

14.00 uur

Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders
Zuidelijk Nederland, locatie Lunettenkazerene in Vught

Nieuwjaarsreceptie Afdeling Midden-Brabant in gebouw
Levensbouw.
Algemene Ledenvergadering in gebouw Levensbouw.

2020:
za

04 jan

14.00 uur

do

13 feb

19.30 uur

Overige data 2020 volgen z.s.m..
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