
Rabobank Club Support Aktie 
Graag herinner ik u nog even aan,  dat vandaag de laatste dag is om te kunnen stemmen voor de 
RABO club supportactie. 
U kunt 2 stemmen uitbrengen op de Wapenbroeders en het verzoek is om ook 2 stemmen uit te 
brengen op de Heemkunde Vereniging Nederweert. 
De Heemkunde Vereniging zal op hun beurt ook aan ons denken. Let wel op want er staan 2 
Heemkunde verenigingen op de lijst. 
U mag 5 stemmen uitbrengen ( als lid van de Rabobank) en u heeft dan nog 1 stem extra om op een 
andere club of vereniging van uw keuze te stemmen. 
Als u de volgende logo’s op de lijst opzoekt dan zit u altijd goed! 

 
 
U kunt inloggen via de website van de Rabobank. 
https://middenlimburgactueel.nl/2020/10/05/rabo-clubsupport-stem-op-de-wapenbroeders-afd-
ospel/ 
Uw stem is zondermeer geld waard dus laat uw stem dus  niet verloren gaan want uiterlijk vandaag 
kunt u nog uw stemmen! 
 
Herdenking Engels Kerkhof d.d.14.11.2020. 
Voor deze herdenking zullen slechts een zeer beperkt aantal genodigden (4) worden uitgenodigd 
vanwege de Covid beperkingen. 
Als de huidige besmettingen niet een dezer dagen tot een aanvaardbaar niveau tot stand worden 
gebracht dan bestaat ook de kans,  dat de herdenking in het geheel niet door kan gaan. 
Wel kunt u – als de herdenking wel door kan gaan -  op Nederweert 24 de herdenking vanuit huis 
volgen maar pas later in de middag na 15.00 uur 
Kijk in elk geval volgende week op woensdag de 28ste  dan even op de website van de wapenbroeders 
( www.wapenbroeders.nl) en eventuele wijzigingen treft u op de agenda aan. 
 

Verrassing in Coronatijd 
Om u een welgemeend hart onder de riem te steken willen wij u komende dinsdag 27 oktober tussen 
11.00 en 13.00 uur een verrassing bezorgen namens het Bestuur van de WPB Ospel. 
Wij hopen,  dat u of een van de familieleden dan wel thuis is om de verrassing in ontvangst te kunnen 
nemen. 
Mocht dat vanwege onmstandigheden niet mogelijk zijn belt u dan even met uw secretaris : 06-
51238413 dan zorgen wij voor een oplossing. 
 
Rest mij nog u allen namens het Bestuur een goede gezondheid toe te wensen en wees voorzichtig! 
 
Met wapenbroederlijke groet, 
 
Peter William Schreuders 
Secretaris Wapenbroeders Ospel 

      
E: ospel@wapenbroeders.nl 
T: 06-51238413 
W: https://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/ospel 
W: www.wapenbroeders.nl 
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