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Beste Wapenbroeders, donateurs en partners, 

We hebben spijtig genoeg nog steeds rekening te houden met de huidige 

coronamaatregelen en dat maakt het moeilijk om elkaar op herdenkingen, 

reünies en andere samenkomsten; zoals bijv. het schieten bij Wiel Mackus of het 

oefenen van de banierwachten onder leiding van Sjra Peeters te ontmoeten. 

Onze secretaris kwam met het idee om de contacten met de afdeling via 

nieuwsbrieven te onderhouden. Met die nieuwbrieven kunnen we u op de 

hoogte houden van zaken die de aandacht behoeven en ook om u in kennis te 

kunnen stellen van af en toe treurige gebeurtenissen zoals het overlijden van 

onze Wapenbroeders Louis Janssen en Arie van den Boom. We hopen op een 

gepast moment hun nog met eer en respect voor hun verdiensten te herdenken 

en wensen de families veel sterkte toe bij het verlies van hun dierbaren. 

Er is echter ook goed nieuws want langzamerhand komen er wellicht toch meer 

mogelijkheden om elkaar te ontmoeten maar de boodschap is nog steeds 

afstand houden en geen onnodige risico’s te lopen. We worden nu eenmaal 

gerekend tot de kwetsbare doelgroepen en dat we zijn – zoals blijkt - kwetsbaar. 

Toch zit uw bestuur niet stil en zijn we achter de schermen al enige tijd bezig 

met voorbereidingen van activiteiten die - naar wij hopen - in het najaar 

eventueel wel plaats kunnen gaan vinden. In eerste instantie verliepen die 

voorbereidingen vooral digitaal maar inmiddels hebben we als bestuur al op 

kleine schaal vergaderd over een aantal herdenkingen in het najaar van 2020. 

In deze nieuwsbrief treft u dan ook de laatste stand van zaken aan ten aanzien 

van diverse activiteiten die momenteel onze bijzondere aandacht vergen. 

Daarnaast hopen wij u op een later tijdstip weer in persoon te mogen 

ontmoeten zodra dat mogelijk is. Rest mij u - mede namens het volledige 

bestuur - veel sterkte en een vooral goede gezondheid toe te wensen.   

Met Wapenbroederlijke groet, 

Arie van der Lee/voorzitter 
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Herdenking  
Henri Chapelle d.d. 
15.08.2020 
 

Henri Chapelle                                                                                    
Of deze jaarlijkse herdenking doorgang kan vinden hangt ondermeer af van de 

vraag of bijeenkomsten van meerdere personen op deze herdenking al mogelijk 

zal zijn en of de busmaatschappij bereid zou zijn ons daarheen te vervoeren. Ons 

bestuurslid Piet van Gog heeft inmiddels via zijn contacten bij de vervoerder 

kenbaar gemaakt, dat zij bereid zijn ons te vervoeren. We gaan nu alsnog bezien 

of het mogelijk is om Henri Chapelle top 15.08.2020 of een andere datum te 

kunnen laten doorgaan en wij houden u tijdig op de hoogte over de voortgang.  

 

 

Herdenking op de 

Britse Militaire 

Begraafplaats te 

Nederweert d.d. 

14 november 2020 

 

 

 

 

 

 

Herdenking Britse Begraafplaats Nederweert 

Deze herdenking neemt een belangrijke en bijzondere plaats in bij de 

Wapenbroeders Ospel onder leiding van en door onze voorzitter Arie v. d. Lee. 

Ofschoon het nog wel enige tijd zal duren voordat de herdenking daadwerkelijk 

plaats zal kunnen gaan vinden heeft een petit comité gevormd door Arie v.d. 

lee, Wiel Mackus, Niek Hendrix en uw secretaris - tevens lid van het Royal British 

Legion - op 19.06.2020 bij Wiel Mackus al een eerste ‘’verkenning ‘’uitgevoerd. 

Van Niek Hendriks en Wiel Mackus, bestuursleden van Stichting Adoptiegraven 

Nederweert, vernamen wij het goede nieuws, dat er inmiddels al 222 graven zijn 

geadopteerd en de teller loopt nog verder op.  

Dit jaar zullen al deze adoptanten voor de herdenking worden uitgenodigd 

waardoor deze herdenking nog meer in de belangstelling zal komen te staan. 

Mocht u of uw familieleden of uw bedrijf ook een graf willen adopteren zie dan 

is dat nog steeds mogelijk zie : https://adoptiegravennederweert.nl.                                                                          

Ook scholen, verenigingen, stichtingen en/of bedrijven kunnen ervoor kiezen 
een of meerdere graven te adopteren. Voor de kosten hoeft men het niet te 
laten die bedragen slechts € 10,- per jaar. Daar krijgt men overigens ook nog een 
fraaie adoptie oorkonde voor als blijvende herinnering.  De Stichting 
Adoptiegraven Nederweert verwacht wel, dat u present zult zijn tijdens de 
jaarlijkse ceremonie op de begraafplaats waarbij bloemen  -door u - op het 
geadopteerde graf gelegd kan worden en men wordt ook verwacht op 
Kerstavond om een kaarsje op te steken voor hen die vielen voor onze vrijheid. 
Veel bewoners hebben hier al gehoor aan gegeven en aan bijgedragen. 

https://adoptiegravennederweert.nl/
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Oprichtingsakte 

WpB OSPEL 

 

 
                                                                                                                                 
Uit de oude archieven van de Wapenbroeders OSPEL. 
 
De oprichting van de afdeling Wapenbroeders OSPEL  ( toen nog VNL genaamd 
dan wel Veteranenlegioen NEDERLAND ) vond plaats op 6 september 1980.             
In 2019 werd de 40-jarige oprichting herdacht samen met het jubileumjaar 75 
jaar vrijheid. Ospel is daarmee een van de oudste zo niet de oudste afdeling! 
Ofschoon ik als secretaris af en toe last heb van numerieke geheugenproblemen 
zou volgens mijn berekening de afdeling feitelijk pas op 06 september 2020 
veertig jaar bestaan. Van de voorzitter vernam,  ik dat die conclusie juist is maar 
men om moverende redenen het toch heeft laten samenvallen met het vieren 
van 75 jaar vrijheid en dat lijkt me een meer dan geldige en begrijpelijke reden! 
 

 
                          

Bestuur 

bijeenkomst bij Piet 

& Ida van Gog 

 

 

Herdenkingspenning 

voor Mia 

 

                                                                                                                                  

Bestuur bijeenkomst d.d. 14.06.2020 

Op 14.06.2020 heeft uw bestuur voor de eerste keer een gezamenlijke 
bijeenkomst gehad en wel op gepaste afstand in de binnenplaats van Piet & Ida. 
Tijdens deze vergadering werden wij door Ida en Piet van Gog onthaald op kers-
pannenkoeken. Voor uw secretaris was deze pannenkoek met kersen een 
nieuwe beleving en beslist de moeite waard! Ik mocht er ook nog een 
meenemen voor mijn partner en die heeft er ook van genoten en wil het recept! 
 
Tijdens de vergadering werd overigens ook onze Mia ook nog in het zonnetje 
gezet door onze voorzitter voor haar inzet tijdens de herdenkingen van 75 jaar 
bevrijding en zij ontving dan ook zeer terecht een schitterende 
herdenkingspenning over die bevrijding van Nederland.                                           
Zij was daar zondermeer zeer verguld mee! 
 
Ook Ida en Piet werden bedankt voor hun gastvrijheid en het was zondermeer 
een waardevolle middag temeer daar we “”in vrijheid”’ bijeen konden zijn. 
 
Van Piet ontving het Bestuur na de bijeenkomst overigens ook het heugelijke 
nieuws, dat de afdeling Ospel t.b.v de kerstviering 2020 weer een bijdrage 
tegemoet mag zien van het Ministerie van Defensie en in het bijzonder dankzij 
de inzet van Klaas Orsel, algemeen secretaris hoofdbestuur, Mia en Arie en last 
but not least onze penningmeester Piet van Gog! 
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AGENDA 

WAPENBROEDERS, AFDELING OSPEL   

 

Er wordt momenteel door onze landelijke en regionale afdeling hard gewerkt aan een nieuwe 

landelijke website voor de Wapenbroeders die dan te bewonderen zal zijn op de volgende locatie : 

www.wapenbroeders.nl. Ook zal de agenda dan op een andere wijze worden ingedeeld maar 

vooralsnog doe ik u hierbij de huidige agenda nog even toekomen in afwachting van nieuwe 

ontwikkelingen. We beperken ons in deze agenda tot de tweede helft van 2020 vanaf 20.06.2020. 

Datum Activiteit Status 

20 juni 2020    Limburgse Veteranen dag Roermond  afgelast 

27 juni 2020   Nederlandse Veteranen dag Den-Haag  aangepaste vorm 

15 aug 2020   Herdenking Henri Chapelle  nadere informatie volgt 

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/

