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Beste Wapenbroeders, donateurs en partners, 

We maken momenteel vanwege COVID bijzondere tijden door en hebben 

spijtig genoeg nog steeds terdege rekening te houden met de huidige 

coronamaatregelen en dat maakt het bijzonder moeilijk om elkaar op 

herdenkingen, reünies en andere samenkomsten persoonlijk te ontmoeten. 

Ook de normale kontakten met onze familie, kinderen en kleinkinderen, 

vrienden en kennissen blijven daarbij helaas op een onnatuurlijke afstand.      

Wij zouden vanzelfsprekend graag onze gebruikelijke activiteiten willen 

ontplooien naar u als lid, of als donateur, hetgeen onder de huidige 

omstandigheden spijtig genoeg onmogelijk is. 

Binnen onze Wapenbroeders organisatie vallen wij voor een aanmerkelijk 

deel in de zgn. “risicogroep”. Dat geldt zeker ook voor onze afdeling van de 

Bond van Wapenbroeders, Ospel. Diverse activiteiten hebben we dit jaar 

dan ook vanwege Covid moeten missen. Zo kon dit jaar ons uitje naar Henry 

Chapelle niet doorgaan en werd ook de Dag der Banieren dit jaar geheel 

uitgesteld evenals diverse andere regionale en nationale herdenkingen. 

Wat blijft zijn de goede herinneringen aan ons 40- jarig bestaan afgelopen 

jaar op Eynderhoof en alle feestelijkheden daaromheen. Ook de jaarlijkse 

BBQ bij Piet en Ida van Gog afgelopen juli werd goed bezocht en omarmd.   

Om duidelijk te maken, dat wij in gedachten bij u zijn wilden wij al onze 

leden en donateurs een welgemeend hart onder de riem steken.  Wij 

hebben u hopelijk verrast met een taart, roos en een brief . De reacties die 

wij van u op deze geste mochten ontvangen waren in elk geval 

hartverwarmend en tekenend voor de band die wij al jarenlang samen 

onderhouden.                                                                                                               

Juist nu is het immers van belang om elkaar bij te staan en om er samen 

voor elkaar te zijn. Geniet ondertussen van de vlaai en vier in gedachten nog 

een keer ons 40 jarig bestaan van de afdeling Ospel. mogelijk is.               

Rest mij u - mede namens het volledige bestuur in deze tijd veel sterkte en 

een vooral goede gezondheid toe te wensen! 
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    Operatie VLAAI ! 

BESLOTEN HERDENKING BRITSE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS .                                                                                     

Wij zijn helaas genoodzaakt zijn om bekend te maken, dat de herdenking op 

14 november 2020 in aangepaste vorm moet worden georganiseerd.                  

Slechts een zeer beperkt aantal genodigden zullen  waardig en respectvol 

stilstaan bij hen die het hoogste offer hebben gebracht voor onze 

vrijheid. Nederweert24 zal aandacht schenken aan de herdenking en in de 

namiddag kunt u de opnames volgen via de website van Nederweert 24.  

Deelnemers van Britse legeronderdelen kunnen helaas dit jaar niet bij de 

herdenking aanwezig zijn vanwege dezelfde strikte COVID maatregelen 

zowel in Engeland als in Nederland.  

Wel mocht uw secretaris een poppy-krans ontvangen van het Medical Corps 

uit Engeland en die zal gelegd worden bij Henry Eric Harden. Het Medical 

Corps bedankt alle Wapenbroeders Ospel voor hun aandacht voor de 

gevallenen. 

ROZEN EN LIMBURGSE VLAAI VOOR ALLE LEDEN / DONATEURS AFD. OSPEL 

Alle leden en donateurs van de Bond van Wapenbroeders afdeling Ospel 

werden op 27 oktober 2020 thuis verrast toen één  der bestuursleden hen 

een Limburgse vlaai en een roos kwam aanbieden. De eerste officiële vlaai 

werd door voorzitter Arie van der Lee en vicevoorzitter en penningmeester 

Piet van Gog,  overhandigd aan Jan van Gog en zijn echtgenote Mien, uit 

waardering voor de vele jaren trouwe dienst en inzet voor de veteranen uit 

Ospel en Nederweert-Eind. Vervolgens werden alle leden en donateurs 

voorzien van deze lekkernij, om “nog één keer na te genieten van het zo 

succesvolle 40 jarig jubileum afgelopen jaar van de oudste afdeling van 

Limburg”, aldus het bestuur in een begeleidend schrijven.                              

Op de foto van links naar rechts: Mien van Gog, Jan van Gog, Arie van der 

Lee en Piet van Gog. 

 


