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Beste Wapenbroeders, donateurs en partners, 

We kijken met veel plezier terug op onze jaarlijkse BBQ die op 12 juli jl. toch 

doorgang kon vinden daar waar vele andere evenementen nog steeds zijn 

afgelast dan wel opgeschort of slechts in petit comité plaatsvinden. Velen van u 

hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging voor deze BBQ en die zal ons 

vanwege de bijzondere Coronaperiode beslist nog lang in het geheugen blijven. 

Tijdens deze BBQ had ik de mogelijkheid om ook een aantal mensen vanwege 

hun verdiensten voor de afdeling in het zonnetje te zetten zoals bijvoorbeeld: 

- Jan en Mia Vossen vanwege hun 50-jarig huwelijk 

- Mia Gubbels vanwege haar geldelijke inspanningen bij het Vfonds 

- Maria van Nieuwenhoven +Ber Smolenaers voor hun inzet in de 

werkgroep die zich intensief hebben beziggehouden met de 

voorbereidingen en organisatie voor het 40-jarig jubileum en t.b.v 75 

jaar bevrijding 

- Piet en Mia van Gog en kleinzoon Mees voor de fantastische BBQ.  

- De jarigen van de maand juli : Marcus Vankan, Piet van Gog, Sjra 

Peeters en last but not least onze secretaris Peter William Schreuders 

Fijn was het ook dat Siegmund Zasada weer in ons midden was, die gebruik had 

gemaakt van het aanbod van de secretaris om vervoer voor hem te regelen. 

Het deed hem goed om weer even onder de wapenbroeders te verkeren. 

Zowel op onze nieuwe website (www.wapenbroeders.nl) als op de site van                      

www.nederweert24.nl  is aandacht besteed aan deze bijzondere BBQ. Ook is 

nog een artikel gewijd aan het 50-jarig huwelijk van Jan en Mia Vossen. Mocht 

u bijzonderheden te melden hebben of kopij voor onze nieuwsbrief dan kunt u 

dat doorgeven aan onze secretaris via ospel@wapenbroeders.nl. 

Rest mij nog u een in alle opzichten gezonde toekomst toe te wenden en tot 

hopelijk een spoedig weerziens! Met Wapenbroederlijke groet verblijft, 

Arie van der Lee /Voorzitter 

http://www.wapenbroeders.nl/
http://www.nederweert24.nl/
mailto:ospel@wapenbroeders.nl
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Herdenking  
Henri Chapelle d.d. 
15.08.2020 
 

Henri Chapelle                                                                                    

De jaarlijkse herdenking bij Henri Chapelle d.d. 15.08.2020 kan helaas 

voorlopig geen doorgang vinden. Dat besluit heeft het Bestuur na zorgvuldige 

overweging maar met lichte tegenzin uiteindelijk toch moeten nemen nu er in 

België weer aanvullende maatregelen zijn genomen aangaande Corona. 

De herdenking uitstellen naar volgend jaar is de meest gemakkelijke oplossing 

maar we proberen toch of er ook dit jaar nog een herdenking zou kunnen 

plaatsvinden. Het zou wel goed zijn om alvast van u te vernemen of u 

belangstelling heeft voor de herdenking mocht dit alsnog later dit jaar 

doorgang vinden. U kunt dat kenbaar maken via mail : 

ospel@wapenbroeders.nl  

 

Herdenking Nationaal 

Indië monument d.d. 

05.09.2020 

 

 

 

Herdenking Nationaal Indië-monument                                       
Het bestuur van de Stichting Nationaal Indië monument 1945-1962 heeft 

besloten om de herdenking van 05.09.2020 te Roermond aan te passen.                   

De herdenking zal zonder publiek plaatsvinden en dat is mogelijk voor velen 

treurig nieuws maar uw veiligheid en welzijn staat in deze tijden voorop!    Wel 

zal er een live uitzending plaatsvinden vanaf 14.45 uur via de Facebookpagina 

van L1 (www.facebook.com/Limburg)  en is te volgen via :                    

https://ll.nl/livell-tv/. Zo kunt u toch samen stilstaan bij en eer betonen aan 

allen die strijden en hebben gestreden voor vrede, vrijheid en veiligheid.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                             

In Memoriam  

In ons blad “’ Wapenbroeders”’ zullen we binnenkort aandacht vragen en eer 

bewijzen aan de Wapenbroeders die ons dit jaar ontvallen zijn.  

Piet van Gog heeft daartoe een in memoriam geschreven voor Louis Janssen.   

Wiel Mackus zal ditzelfde doen voor Antoon vd Boom en uw secretaris over 

Wim Briels. Mocht een der Wapenbroeders goed op de hoogte zijn van de 

verrichtingen van Wim tijdens en na zijn diensttijd of gedurende zijn 

lidmaatschap bij de Wapenbroeders dan zou het fijn zijn als u mij daarover kunt 

informeren. Tel 06-51238413 dan wel per mail ; ospel@wapenbroeders.nl 

https://ll.nl/livell-tv/
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AGENDA 

WAPENBROEDERS, AFDELING OSPEL   

 

Door onze landelijke en regionale afdeling is hard gewerkt aan een nieuwe landelijke website voor de 

Wapenbroeders en is inmiddels in de lucht en te bewonderen zal zijn op de volgende locatie : 

www.wapenbroeders.nl. De website is een echte aanwinst voor de uitstraling van de Wapenbroeders 

en welgemeende complimenten zijn op zijn plaats voor diegenen die aan de ontwikkeling hebben bij 

gedragen en nog steeds werken aan de instandhouding van deze Wapenbroederlijke website ! 

 Wij nemen ons baretje af voor jullie inspanningen! 

Datum Activiteit Status 

15 aug 2020   Herdenking Henri Chapelle Tot nader orde : afgelast     

05 sep 2020   Nationale Indië Herdenking Roermond  aangepast: zonder publiek 

17 sep 2020   Herdenking Brits Kerkhof Valkenswaard   nog geen bijzonderheden 

 19 sep 2020   Herdenking Thorn   nog geen bijzonderheden 

04 okt 2020   Herdenking bevrijding van Baarle   nog geen bijzonderheden 

25 okt 2020  Herdenking bevrijding van Goirle    nog geen bijzonderheden 

10 nov 2020  Herdenking Swartbroek   nog geen bijzonderheden 

12 nov 2020   Herdenking monument Verdraagzaamheid   nog geen bijzonderheden 

14 nov 2020      Herdenking Brits Kerkhof te Nederweert   nog geen bijzonderheden 

5 nov 2020   Volkstrauer te Ysselsteyn   nog geen bijzonderheden  

12 dec 2020  Kerstviering Wapenbroeders afdeling Ospel   nog geen bijzonderheden 

 

http://www.wapenbroeders.nl/

