Bond van Wapenbroeders
Afdeling Midden-Brabant

Goirle, 15 september 2022

Geachte Gemeenteraad van de gemeente Goirle,
Dit jaar is het 78 jaren geleden dat Goirle werd bevrijd van de Duitse onderdrukking.
In Goirle zijn 27 geallieerde militairen en 1 Goirlese militair begraven, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Zij zijn begraven op de begraafplaats St. Jan aan de
St. Jansstraat in Goirle.
Ook dit jaar wil de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant, aandacht schenken
aan de vrijheid die wij destijds hebben teruggekregen en aan de offers, die o.a. de geallieerde
militairen toen hebben gebracht. Uit dankbaarheid en met respect willen wij hen herdenken.
Met de kinderen uit groep 8 van BS De Bron, die het monument en de graven van de
gesneuvelden hebben geadopteerd, staan wij stil bij het begrip ‘vrijheid’.
De herdenkingsplechtigheid vindt dit jaar plaats op zondag 23 oktober 2022 om 14.00 uur.
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Op de begraafplaats van St. Jan aan de St. Jansstraat zal de burgemeester van Goirle,
de heer Mark van Stappershoef een toespraak houden, vindt het dodenappél plaats, worden
er bloemen gelegd en zal het volkslied van de gesneuvelde Britse militair worden gespeeld.
Na de plechtigheid op de begraafplaats (ca. 14.50 uur) wordt u in de gelegenheid gesteld om
met ons een kopje koffie te nuttigen in het Cultureel Centrum Jan van Besouw, Thomas van
Diessenstraat 1 in Goirle. Hier kunt u het beste uw auto parkeren.
Graag vernemen wij voor 10 oktober 2022 of u bij deze plechtigheid aanwezig bent en/of u
bloemen wenst te leggen bij het monument.
U kunt dit mailen naar: voorzitter.midden-brabant@wapenbroeders.nl
Uw aanwezigheid bij onze herdenking wordt zeer op prijs gesteld.
Namens het bestuur van de Afdeling Midden-Brabant,

J.C.M. Schrijver
Voorzitter
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