
 

 
 

Nieuwsbrief                  

NPO 1 :11.00 uur   

Some will never return     

Een indrukwekkend 

verhaal dat verteld moet 

worden om te voorkomen 

dat de Tweede 

Wereldoorlog in de mist 

van het verleden dreigt te 

verdwijnen. 

De ceremonie ter ere van de gesneuvelde Amerikaanse soldaten te Margraten staat 

dit jaar in het teken van 75 jaar bevrijding. Het oorlogskerkhof in Margraten werd in 

1944 aangelegd om de soldaten te begraven die zouden sneuvelen bij de opmars 

naar Berlijn. Anders dan in de voorgaande jaren zal er ditmaal in Margraten sprake 

zijn van een uiterst ingetogen ceremonie maar wel zal ditmaal Koning Willem-

Alexander op zondag 24 mei aanwezig zijn bij Memorial Day in Margraten.               

De koning legt tijdens de herdenking de eerste krans.                                                                                            

Naast koning Willem-Alexander zullen de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra, 

minister van Defensie Ank Bijleveld, de Limburgse gouverneur Theo Bovens en 

burgemeester Dieudonné Akkermans van Eijsden-Margraten aanwezig zijn. 

De ceremonie is 's middags (14:45 uur) ook live te zien op L1 TV via NOS.   

Een andere speciale uitzending over Margraten zal eveneens te vinden zijn op    

NPO 1 en wel van 13.35-16.00 uur onder de titel; “De Akkers van Margraten”. 

 

De herdenking bij het Nationaal Indië monument d.d. 05 september 2020 kan 

helaas niet op gelijke wijze als in voorgaande jaren plaatsvinden. Vanwege de hoge 

leeftijd van met name onze Indië & Korea Veteranen dienen we te waken voor de 

veiligheid en het welbevinden van diegenen die zich voor ons hebben ingezet.  De 

herdenking zal wel doorgaan in aangepaste vorm d.w.z.  zonder publiek en aldus 

toch eer bewijzen voor diegenen die moedig hebben gestreden voor onze vrijheid. 

 

Na overleg met Wiel Mackus is besloten het “”Schieten bij Wiel “”in elk geval te 

annuleren tot 1 september 2020 in afwachting van verdere bijzonderheden.          

Wij bedanken Wiel voor zijn gastvrijheid en het feit, dat hij met zijn onafscheidelijke 

camera altijd acte de préséance toont bij de diverse herdenkingen en 

samenkomsten van de Wapenbroeders. Zijn foto’s zijn voor ons blijvende 

herinneringen aan deze samenkomsten en dan is een bedankje op zijn plaats! 

 

 

De immens populaire en altijd zeer geslaagde Barbecue bij Piet en Ida van Gog, die 

we hadden gepland voor 14 juni 2020 kan - vanwege niet uitgenodigde virussen- 

momenteel helaas geen doorgang vinden. Wat in het vat zit verzuurt niet en 

hopelijk kan dit altijd geslaagde treffen op een later tijdstip alsnog plaatsvinden. 

Ook een welgemeend bedankje aan Piet en Ida voor hun gastvrijheid. 

 


