
 

 
 

WE’LL MEET AGAIN. 
 

Beste leden, donateurs en partners,                                                                                 Nederweert, 10-12-2020 
 

Het jaar 2020 loopt ten einde. Niemand heeft van tevoren kunnen voorspellen wat een 

bijzonder jaar dit zou worden. Een jaar waarin wij elkaar niet konden ontmoeten;  geen 

gezamenlijke vergaderingen konden houden. Herdenkingen konden niet of nauwelijks 

plaatsvinden. 

Een jaar waarin wij afscheid hebben moeten nemen van vrienden en wapenbroeders die ons 

na aan het hart stonden. Zo denken wij in het bijzonder aan:  

- Antoon v.d. Boom 

- Louis Janssen 

- Wim Briels 

Een jaar waarin wij als bestuur grootse plannen hadden, maar door de coronamaatregelen 

helaas niet konden uitvoeren. 

Wij hebben wel met u contact gehouden middels de nieuwsbrieven en de “vlaaienactie”  

waarop wij positieve reacties hebben ontvangen. Gelukkig kon  de barbecue bij Piet en Ida 

van Gog met in achtneming van de coronamaatregelen doorgaan. 

De herdenking op het Engels kerkhof had een sober en ingetogen  karakter, maar was 

desondanks waardig en indrukwekkend. Helaas hebt u daar niet bij kunnen en mogen zijn, 

maar deze herdenking is altijd nog te zien op de site van de wapenbroeders 

(www.bondvanwapenbroeders.nl). 

Ook het jaarlijks kerstdiner hebben wij helaas moeten annuleren. 

 

 

http://www.bondvanwapenbroeders.nl/
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Wel hebben wij als dagelijks bestuur vele voorbereidingen getroffen voor activiteiten in 

gezamenlijk verband; 

Zo staan wij op de drempel van het nieuwe jaar klaar om - zodra de mogelijkheden het 

toelaten - de activiteiten te hervatten, die in 2020 niet konden worden uitgevoerd.  

Maar eerst gaan we (noodgedwongen) thuis Kerstmis vieren en de jaarwisseling op waardige 

wijze laten plaatsvinden. Wij wensen u allen daarbij een goede gezondheid en ondanks de 

huidige maatregelen gezegende kerstdagen toe.  

Dan kijken we vol vertrouwen naar het komend jaar 2021. In dat jaar gaan we elkaar weer 

ontmoeten, of zoals Vera Lynn vanaf 1939 zong: We ‘ll meet again”.                                       

Vera Lynn is ons dit jaar op 103 jarige leeftijd ontvallen, maar voor ons als militairen blijft zij 

onsterfelijk met haar lied : We ’ll meet again”’. 

Wat is het toepasselijk - na 75 jaar bevrijding - om die tekst anno 2020 aan u allen toe te 

vertrouwen voor het nieuwe jaar. 

Op een zonnige dag zullen we elkaar ongetwijfeld in het nieuwe jaar weer ontmoeten, en 

daar zien we allen naar uit: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vtfpX0uMspQ 

( Druk op de control toets en klik op de link) 

Namens het bestuur van de afdeling Ospel, 

Adrie van der Lee 

Voorzitter Wapenbroeders afdeling Ospel                                                      . 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vtfpX0uMspQ

