
 

Het programma komt mede tot stand dankzij: 

 

- Wapenbroeders en banierwacht van Bond van Wapenbroeders afdeling Ospel - 

- fly by door Tiger Moth vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog - 

- Grote groep doedelzakspelers - 

- Luitenant-Kolonel Hans van Griensven, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht - 

Generaal buiten dienst Ton van Loon, adviseur van Ministerie van Defensie  

- Luitenant-Kolonel Edwin Saiboo,  
voorzitter van de landelijke veteranenorganisatie Bond van Wapenbroeders - 

- Kinderen van diverse basisscholen - 

- Harmonie Pro Musica - 

- Pastoor Vankan, aalmoezenier van de Bond van Wapenbroeders afdeling Ospel - 

- Zanggroep Young Forever - 

- Scouting Nederweert - 

- Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof - 

- Gemeente Nederweert - 

- Provincie Limburg - 

- Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) - 

Ga voor meer informatie over het programma naar www.wapenbroedersospel.nl 

We blijven het doen.  
Stilstaan. Terugkijken. Herinneren.  

Zorgen dat het ‘dit nooit meer’ van kort na de Tweede Wereldoorlog niet verwatert.    

 

Zaterdag 21 september staan we stil bij 75 jaar vrijheid en 40 jaar veteranenorganisatie Bond van Wapenbroeders. 
Dat doen we graag samen met u als onze gast. Na het openingswoord door Arie van der Lee, voorzitter van de Bond 
van Wapenbroeders afdeling Ospel, vliegen historische vliegtuigen over voor een fly by.  
We blikken terug op die zwarte periode in onze historie met verhalen verteld door nageslacht van getroffen families, 
afgewisseld met muzikale optredens en toespraken van onder andere afgevaardigden van defensie en de Bond van 
Wapenbroeders.  

Graag ontvangen wij u vanaf 12.30 uur bij  
het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof - Milderspaat 1, 6034 PL Nederweert-Eind.  

De herdenking, die gratis toegankelijk is, duurt van 13.00 tot 18.00 uur.  
Daarna sluiten we af met hapjes en een borrel.  

 
Graag tot ziens! 

Bond van Wapenbroeders afdeling Ospel  

 

Arie van der Lee, voorzitter  
Mia Gubbels-Rulkens, secretaris   
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