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Beste adoptanten en andere lezers,

De drukke septemberdagen liggen nu alweer enkele
weken achter ons. Wij hopen dat u er net als ons
volop van heeft genoten. Hoewel het voor ons hecti-
sche en drukke dagen waren en dat we door onze
bezigheden wel delen van het programma hebben
moeten missen kijken we toch terug op een hele
geslaagde 75-jarige herdenking. Dit blijkt uit het aan-
tal van geweldige reacties van zowel alle bezoekers
die wij gesproken hebben als onze Britse gasten.
Deze sturen nu nog berichten over hun fijne tijd in
Valkenswaard.
Voor de stichting betekende de 75-jarige herdenking
maanden van voorbereidingen. Hierdoor zijn sommi-
ge zaken wat op de achtergrond geraakt. Zaken zoals
de website en lopende onderzoeken zijn inmiddels
weer opgestart en nieuwe onderzoeken zullen spoe-
dig plaats vinden. Gelukkig is alle voorbereiding niet

voor niets geweest. Onze expositie zag er prima
uit en is door meer dan 2650 mensen bezocht. De
door ons vervaardigde documentaire over de
veteranen van de Irish Guards had continu aan-
loop en we hebben van diverse bezoekers dona-
ties en schenkingen gekregen.
In de maanden hiervoor hebben we alle bij ons
bekende familieleden van de slachtoffers op de
militaire begraafplaats Valkenswaard en van vete-
ranen die invloed hebben gehad op onze bevrij-
ding aangeschreven. Hierin melden we dat als ze
nog plannen hadden om nog een keer
Valkenswaard te bezoeken dat ze dit het beste tij-
dens de 75-jarige vieringen konden doen. Hier
werd massaal gehoor aangegeven. Omdat er
zoveel Britse gasten zouden komen hebben we
gemeend iets speciaals voor hen te moeten orga-
niseren.
Op maandag 16 september hadden we een feest-
avond voor Britse gasten georganiseerd onder
het motto: “Tonight we celebrate tomorrow we
commemorate”. Hierbij hadden we ook een dele-
gatie van het regiment Irish Guards en de vetera-
nen Tom Twite (Coldstream Guards) en Eric Parker
(Irish Guards) uitgenodigd.
Tijdens deze avond werden de gasten ontvangen
met een oranjebitter en onder begeleiding van
de muziek van de Falcon Town Jazzband liep de
zaal langzaam vol.
Hierna volgde een welkomstwoordje van onze
stichting en van de burgemeester van
Valkenswaard, de heer Ederveen. Direct hierna
ontving onze secretaris Raimondo Bogaars de cul-
tuur penning van Valkenswaard uit handen van de
burgemeester. Ook kregen de Irish Guards van de
burgemeester een presentje als dank namens de
gemeente voor de bevrijding 75 jaar geleden.

VWCAP

Drukke tijden voor de stichting

Tanks van Liberation Task Force rollen
Valkenswaard binnen.
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Dringend verzoek
Het is fijn dat veel mensen hun adoptie rol serieus nemen. Vaak als we de begraafplaats bezoeken zien we
verse bloemen liggen op de diverse graven. Helaas moeten we wel nog vaak de plastic of papieren ver-
pakking verwijderen en meenemen. Graag willen we iedereen vragen om de verpakkingsmaterialen zelf
te verwijderen en mee naar huis te nemen.  Dit scheelt ons en de tuinmannen veel werk. Verder hebben
we via de tuinmannen vernomen dat er nog steeds planten worden verwijderd en/of nieuwe planten wor-
den geplant. We willen iedereen er nogmaals dringend op wijzen dat dit ten strengste verboden is. De
planten zijn volgens een bepaald schema aangebracht door de medewerkers van de Commonwealth War
Graves Commision en hier mag niets aan gewijzigd worden. Wij hopen op uw medewerking.

cert van de Volharding in de kerk, een boekpresen-
tatie van de Wederheem, een bevrijdingswandel-
tocht, diverse filmvoorstellingen en een concert van
de gezamenlijke harmonieën op de markt. Helaas
hebben we door onze eigen werkzaamheden van-
alles moeten missen. Natuurlijk zijn we nog wel snel
naar de Liberation Task Force gaan kijken want dit
spektakel konden we ons niet voorbij laten gaan.
Samengevat: 
Een geweldige maar drukke tijd waar we goede
herinneringen aan over hebben gehouden. En
natuurlijk hebben we de honderden foto’s nog
waarvan we snel een kleine selectie in deze
nieuwsbrief hebben opgenomen.
Voor de stichting keert alles weer terug naar het
oude vertrouwde en hebben we weer tijd gehad
om deze nieuwsbrief voor u in elkaar te zetten.
Wij hopen dat u deze dan ook met plezier leest en
hopelijk zult u in de toekomst ook uw bijdrage
aan een nieuwsbrief leveren door een verhaal of
foto met iedereen te willen delen.

Het formele gedeelte werd summier gehouden
zodat de gasten snel aan het buffet konden
beginnen dat voor hen was georganiseerd. De
muziek die ondertussen gespeeld werd door het
orkest viel bij de gasten goed in de smaak. Hier en
daar werd zelfs even gedanst.
Na het buffet werd er nog een ludieke quiz
gehouden waarna de avond tegen het eind aan-
liep. Voldaan gingen onze gasten naar huis om te
genieten van de nachtrust. Alhoewel we ook nog
enkele Britten hebben gespot boven op de tanks
die die avond op de markt stonden.
De volgende dag waren alle genodigden alweer
vroeg aanwezig op de militaire begraafplaats voor
de jaarlijkse ceremonie. Dit was maar goed ook
want het werd al erg vroeg druk. Gelukkig had de
organisatie ook rekening gehouden met de vele
adoptanten die aanwezig waren en hadden ze
een speciale hoek voor hen gereserveerd. Ook
was er in de ceremonie ruimte gelaten voor de
adoptanten om hun bloemen te leggen. Dit zorg-
de voor een hartverwarmend tafereel. Het geheel
werd afgesloten door een geweldige uitvoering
van het lied “We will meet again”. 
Naast de beschreven evenementen waren er
natuurlijk nog de doortochten van zowel OMG2019
en de Libertion Task Force. Ook waren er nog ande-
re evenementen zoals het modelvliegen, een con-
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Secretaris Raimondo Bogaars ontvangt de cultuurpenning
van Valkenswaard

Ceremonie 17Ceremonie 17
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17 september 1944
10 minuten lang ging alles goed. Plotseling werd de
staart van No. 3 squadron en de kop van No.1 squa-
dron aangevallen door infanterie met bazooka’s en
anti tank kanonnen. 9 tanks werden in twee minu-
ten tijd uitgeschakeld.
De rest hield halt en nam zover als dat ging defen-
sieve posities in. Ze besproeiden de bosranden en
sloten met Browning vuur. Op alle verdachte zaken
werden HE-granaten afgevuurd.

Veder sloeg ik er ook weer eens de officiële
geschiedschrijving van het regiment erop na.
History of the Irish Guards in the Second World
War by Major D.J.L. Fitzgerald M.C. Deze vermeld
het volgende over het feit:

Majoor O’Cock, commandant van No. 1 Squadron
keek gefascineerd door zijn verrekijker hoe de ene
naar de andere tank voor hem, in rap opvolgend
tempo in brand vloog. Eerst de tiende tank voor hem
daarna de negende enzovoort totdat hij zich in
shock realiseerde dat de tank direct voor hem was
geraakt en dat hij de volgende zou zijn. Hij kon niet
voor of achteruit. Het was ook niet mogelijk om de
diepe sloten over te steken om van de weg af te
komen. Er zat niets anders op dan erop te wachten.
Het kwam niet.

Verder op in het verhaal komt het aantal tanks van
9 nog enkele malen naar voren. Hierna heb ik er
nog vele boeken, verhalen en getuigenissen van
de militairen op na geslagen. Als ik al die resulta-
ten hier zou neerzetten dan werd deze nieuws-
brief een boekwerk van vele pagina’s dus dat doen

Reeds vele jaren ben ik bezig met diverse
onderzoeken omtrent de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog in onze regio. Vaak kom
ik tijdens die onderzoeken feiten tegen die
zaken die al jaren voor waarheid werden aan-
genomen ontkrachten. Ik ben altijd bang voor
geschiedvervalsing en zal altijd mijn best doen
om meerdere bronnen te vergelijken om fou-
ten te voorkomen. Natuurlijk overkomt het mij
ook wel eens dat er ergens via een verkeerde
bron een fout insluipt maar dit probeer ik dan
ook zo snel mogelijk te rectificeren.

De laatste tijd is via meerdere personen mij ter ore
gekomen dat er in Valkenswaard een hardnekkig
gerucht de ronde doet dat er tijdens de opmars
van 17 september 1944, slechts 6 tanks zijn uitge-
schakeld. En niet zoals ik heb geschreven 9 (van
de Irish Guards +3 van de 15th/19th KRH). Omdat
dit via meerdere kanten aan mij werd voorgelegd
werd het eens tijd om mijn onderzoek nog eens
tegen het licht te houden en te kijken waar dit
gerucht dan op gebaseerd is.
Als eerste heb ik de bron er weer eens bij gepakt
die er destijds het dichts bij betrokken was. Het
oorlogsdagboek van het 2de bataljon Irish
Guards, het regiment waartoe de tanks behoor-
den. Deze dagboeken werden ter plaatse bij
gehouden om de regimentsgeschiedenis te pre-
serveren.
Dit dagboek schrijft het volgende:

Raimondo Bogaars

De 9 tanks van de Irish Guards of…..

Een sherman firefly rijd langs
drie van de uitgeschakelde
tanks van de Irish Guards

Twee uitgeschakelde tanks van de Irish Guards.



gevlucht waren. Toen zij enkele dagen later terug-
kwamen was het huis een ruïne, en was de omge-
ving bezaaid met kapotte voertuigen en lichamen.
Een gat in het getuigenverslag dus. Dit gaf een
eureka moment en de waarschijnlijke oplossing.
De tank dicht bij de grens heeft toebehoord aan
de 15th/19th Kings Royal Hussars. Deze schrijven
in hun regiments dagboek het volgende:

17 September 1944
We kwamen een aantal mijnen tegen tijdens de ope-
ratie en de commandant die de tanks van het 2de
squadron volgde met zijn tank en twee tanks van
het 2de squadron werden geraakt. Er waren geen
slachtoffers behalve bij de bemanning van SSM
Sara. Hier sneuvelde No. 4915269 L/C Batchelor W.
No. 547646 Sgt. Pearson G. en No. 4616545 Tpr. Dick
J. raakten gewond.

Hieruit kun je concluderen dat deze eenheid dus 3
tanks heeft verloren en niet 1 zoals Marinus die in zijn
verslag beschrijft. Ook kun je hieruit op maken dat er
bij 2 van de 3 tanks geen slachtoffers zijn gevallen en
dat deze waarschijnlijk dus slechts licht beschadigd
waren. Zoals altijd in oorlogen zal men herstelbaar
materiaal bergen en repareren voor hergebruik. De
twee licht beschadigde tanks van de 15th/19th KRH
zijn dus afgevoerd ter reparatie en hebben tijdens de
terugkeer van Marinus niet meer op de plek gestaan
waar ze de schade hebben opgelopen. Dit zal waar-
schijnlijk ook het geval geweest zijn bij twee van de 9
tanks van de Irish Guards.

Al met al hoop ik dat ik hiermee nogmaals heb
kunnen aantonen dat het verhaal van de 9 tanks
juist is en hoop dat het gerucht van de 6 tanks
hiermee uit de wereld verdwijnt. Het zou namelijk
jammer zijn als dat van generatie op generatie
doorgegeven zou worden waardoor het een
geschiedenis feit zou worden.

we niet. Echter het resultaat in al die verslagen is
dat er overal over 9 tanks werd gesproken.
Alhoewel ik weer gerustgesteld was dat mijn the-
orie degelijk gegrond was, wilde ik toch weten
hoe men dan bij het hardnekkige gerucht van 6
tanks komt. Na enkele navragen blijkt dat dit
gebaseerd zou zijn op een getuigenisrapport van
destijds een inwoner van een boerderij in het hart
van de strijd. Dit konden maar twee boerderijen
zijn, namelijk de boerderij van familie de Brouwer
of die van familie Hol. Nu heb ik Jan Hol die als
kleine jongen daar woonde diverse malen gespro-
ken. Hij vertelde altijd in geuren en kleuren over
zijn belevenissen maar een getal van tanks wist hij
nooit te noemen. Dan moest het iemand van
familie de Brouwer zijn. Nu heeft Marinus de
Brouwer na de oorlog veel interviews gegeven
over zijn belevenissen tijdens de oorlog en van
deze interviews hebben wij vele afschriften in ons
archief. Tijd om deze er eens op na te slaan. 
Uit deze interviews blijkt dat Marinus in de jaren
80 een rapport heeft gemaakt met hierop alle
posities van uitgeschakelde voertuigen (waaron-
der de tanks) en kanonnen. In dit verslag geeft hij
7 Britse tanks aan op de plek waar de Irish Guards
in een hinderlaag liepen en 1 Britse tank in de
buurt van de grens. Geen 6 maar ook geen 9 dus.
Nu moet men er altijd rekening mee houden dat
interviews en verslagen die lang na het feit
gemaakt zijn nooit 100% nauwkeurig zijn om dat
de menselijke hersenen nu eenmaal zaken ver-
draaien na jaren. Zo hoor ik nog geregeld zaken
van ooggetuigen die beweren dat ze iets zeker
weten, terwijl feiten uitwijzen dat dit onmogelijk
is. Maar aangezien Marinus veel tijd aan het ver-
slag had besteed en dat het erg gedetailleerd is
ga ik hier even niet van uit. Maar hoe komt het
dan dat er toch een verschil in aantal is.
Onderzoek wees uit dat Marinus en de familie
enkele dagen voor de gevechten van hun huis

Deze foto heb ik gevonden in de archieven van deDeze foto heb ik gevonden in de archieven van de
Irish Guards in Londen. Hij zat tussen de foto’s rondIrish Guards in Londen. Hij zat tussen de foto’s rond--
om Valkenswaard. Het is niet zeker dat deze fotoom Valkenswaard. Het is niet zeker dat deze foto
ook daar gemaakt is maar het toont wel aan dat erook daar gemaakt is maar het toont wel aan dat er
veel moeite werd gedaan om tanks te bergen.veel moeite werd gedaan om tanks te bergen.

Marinus de Brouwer voor
de boerderij.

.





Naar aanleiding van jullie schrijven willen we rea-
geren.
Zo’n 7 jaar geleden hebben we door toeval de
vrouw van Thomas Gray ontmoet, het regende en
we stonden op het Engels kerkhof langs ‘n
mevrouw in de rolstoel ik hield mijn paraplu
boven haar dat ze niet nat werd en toen vertelde
de man achter de rolstoel daar dat graf is van haar
man.
Dat heeft bij ons veel indruk gemaakt en hebben
bij 70 jaar bevrijding de zoon ontmoet.
Elk jaar op 4 mei en 17 september kreeg het graf
van Thomas Gray onze speciale aandacht.
Dus toen we een graf konden adopteren waren
we blij dat het graf van Thomas Gray nog vrij was..
Afgelopen 17 september hebben we met zoon en
schoondochter foto’s gemaakt o a bij het graf en
leuke contacten gemaakt met de familie.
Ze zijn heel blij dat wij hun graf hebben gead-
opteerd en wij ook.

Groetjes Karel en Corrie Compen 

Diverse

Ingezonden stukken

Beste Stichting,

Inderdaad een geweldige week gezien hier in de
regio. Indrukwekkende ceremonie en ontmoeting
met familie van “ onze” soldaat, Tom Weather.

We hebben tijdens de Doeweek een verhaal
gebruikt van korporaal JB Brook
in onze speurtocht, het ging over de verkenning
van de Victoriebrug en de Luikerweg.

Ik was degene die dit verhaal aan 7 , A-groepen
vertelde in de boogtent, op Klein Borkel.

Een week geleden zit ik bij mijn 88 jarige tante, en
we kletsen  over de bevrijding.
Zij vertelde me:" ja ik weet nog goed. Ik stond op
de brug en daar kwam een jeepke aangereden ,
er zaten 2 mannen in. 
De ene schat ik een jaar of 40 en had een heel
grote krulsnor, ik kan hem nog zo uittekenen. 
De andere was een stuk jonger. Van hen kregen
we een stapel boterhammen met jam. Ik zie ze
nog zo terug rijden over de Luikerweg, richting
Belgie."

Ik vroeg haar , wanneer was dat? en haar antwo-
ord: net voor de bevrijding.

Volgens mij waren dat 2 van de 4 verkenners,
waarvan ik het verhaal 7x voorgelezen heb.
Ik kreeg er helemaal kippenvel van.

met vriendelijke groet,
Diana van Beek

.

.

De zoon van Thomas Gray en zijn vrouwDe zoon van Thomas Gray en zijn vrouw
samen met Karel en Corrie Compen.samen met Karel en Corrie Compen.

Corporal of Horse Brooks met zijn typerende snor
op 11 september 1944.



Diverse

Ingezonden foto’s

VWCAP

Nieuwe onderzoeken
Onderzoek naar de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog in onze regio, is één van
de hoofdtaken van onze stichting. Hier hoort
zeker ook het onderzoek naar de gesneuvelde
op de begraafplaats bij.

Helaas is door alle drukte rondom de 75-jarige
bevrijding al het onderzoek op een lager pitje
komen te staan. Echter nu dit weer achter ons licht
zijn de diverse onderzoeken weer opgestart.
Corné, lid van onze stichting, heeft de laatste
weken redelijk wat progressie gemaakt in diverse
stamboom onderzoeken waardoor de stichting al
diverse brieven en e-mails richting Groot Brittannië
heeft kunnen sturen. Eén resultaat hiervan is al
binnen en hierbij bevestigd de familie alle resulta-
ten die Corné in zijn onderzoek had gevonden.

First of all I would like to say thank
you very much on behalf of Stan's
family. All your hard work and effort is
much appreciated.
Here is some information about
Charles Stanley Dagnall:

Stan was born on June 5th 1919 in
Tamworth, Staffordshire. His mother
Alice died when he was 8 years old.
His father George was a coal miner
who died when Stan was 10. After his

parents died, he lived with his elder sister, Margaret
Ellen ("Nell"). (Nell is Mrs Vyse in one of the newspa-
per clippings on your website.) Before the war, he
worked at Stoneware Ltd of Dosthill, a brick and pipe
manufacturer. Stan was unmarried, but left behind 6
brothers and 3 sisters including his twin brother
James ("Jim"), and my grandfather, George.
I have attached 2 photos. One is of Stan, the other is

of his sister Nell visiting his grave. Nell is 2nd
from right. I don't know when the photo was
taken, or who the other people are.

Again, thank you for commemorating Stan.

Mocht u nog aanvullende gegevens heb-
ben die ons kunnen helpen bij onze
onderzoeken, aarzel dan niet en meld dit
aan ons. Op die manier hoeven we geen
dubbel werk te verrichten en zal alles een
stuk sneller kunnen verlopen..

Ageeth Adriaans

Ine Hoeks

Familie van den
Eijnden

Victor Zieren
Fotografie

Mark van den Broek



nooit zullen vergeten. Aansluitend was de grote
herdenking in Eindhoven waar de bevrijdingseu-
forie van 18 september toch behoorlijk getem-
perd moet zijn geweest na het Duitse bombarde-
ment op 19 september 1944.

Op 21 september ben ik met mijn gezin nog naar
de herdenking geweest op de Ginkelse Heide.
Mijn aanstaande schoonzoon nam daar als lid van
de Luchtmobiele Brigade deel aan de luchtland-
ing bij de  herdenking. Het was indrukwekkend
om daar het schrille contrast te ervaren van de
uiteindelijke mislukking van Operatie Market
Garden en onze bevrijding nog geen week eerder.

Met deze 75e herdenking kwam de oorlog van
toen bij mij dichterbij dan ooit te voren en kwam
de waarde van vrijheid en de prijs die daarvoor
moest worden betaald steeds meer op de voor-
grond te staan. Hoe uitzonderlijk is het in de
geschiedenis dat wij al 75 jaar in die vrijheid
mogen delen en hoe beangstigend is het dan als
je de huidige ontwikkelingen in de wereld en in
Europa ziet. Kortom onze vrijheid heeft door-
lopend onderhoud nodig. Het is zeker geen
gegeven. Net als bij de bevrijding 75 jaar geleden
zijn daarbij sterke internationale allianties onont-
beerlijk; te beginnen met een sterke Europese
Unie en een sterke NATO.

Jan Brenninkmeijer
Burgemeester Waalre 
24 oktober 2019

75 jaar bevrijding is ook in Waalre niet
onopgemerkt voorbij gegaan. De start van de
herdenking was op 11 september met de 75e
herdenking Brabantse Gesneuvelden. De her-
denking werd voorafgegaan door de interna-
tionale jongerenconferentie Past Forward,
waar jongeren werden uitgedaagd om nieuwe
manieren van herdenken te bedenken voor de
toekomst. 

Op 14 september was de rijtoer van Operatie
Market Garden die in een lang lint van historische
voertuigen over de Eindhovenseweg naar
Eindhoven toog. Indrukwekkend om te zien hoe
diverse zeer oude mensen langs de kant zich met
alle emoties helemaal terug waanden in septem-
ber 1944.

Op zondag 15 september was de open monu-
mentendag ook gewijd aan de bevrijding van
Waalre. Er was een fototentoonstelling aan gewijd
en er werden ook diverse filmpjes getoond van de
binnentrekkende bevrijders en het enthousiaste
onthaal. In het Waalres museum was een tentoon-
stelling ingericht over het verloop van Operatie
Market Garden. Die avond was ik genodigd bij het
Victory Dinner op het Basecamp Vlagheide waar
de voertuigen, die 14 september nog door ons
dorp reden, uitgebreid te bezichtigen waren. 

Maandag 15 september mocht ik aanschuiven bij
de ontvangst van de veteranen in Valkenswaard
mede georganiseerd door de Stichting Erfgoed
40-45. Veel van het daar getoonde beeldmateriaal
was afkomstig uit Waalre. Mijn disgenoot was
Theo van den Bergh uit Aalst, die mij tot in detail
kon uitleggen hoe de  bevrijding van Aalst en
Waalre in zijn werk was gegaan op 18 september.

Dat kon ik goed gebruiken op 18 september bij de
ontvangst van een grote groep veteranen bij het
opleidingscentrum van de brandweer in Waalre
exact op de datum en de tijd dat Waalre werd
bevrijd. Ik heb daarbij uitgebreid gesproken met
de veteranen, waarbij het mij opviel dat zij in
eigen land nog nauwelijks worden gezien. Heb
hen verteld hoe dankbaar wij hen zijn dat wij nu
al 75 jaar in vrijheid kunnen leven en dat we dat

Jan Brenninkmeijer

Aalst-Waalre 75 jaar bevrijd

‘Onze’ Theo op de foto met de burgemeester en zijn vrouw.
14 september 2019

.





stichting aanwezig zijn waar een vrijwillige dona-
tie in kan worden achtergelaten.
Wij willen u vragen als u interesse heeft om te
komen, om indien mogelijk met de fiets te komen.
Mocht u toch met de auto komen dan
verzoeken wij u de auto in de buurt van café-
restaurant de familie Suykerbuyk te parkeren. Dit
om overlast van geparkeerde voertuigen te voor-
komen.
Enkele dagen na de ceremonie zal de stichting
ervoor zorgen dat alle kaarsen weer verwijderd
zullen worden en dat er geen rotzooi op de
begraafplaats achter blijft

Ook tijdens de expositie kwamen er weer enkel
nieuwe verhalen over de oorlog naar voren. We
hebben ze geprobeerd zo goed mogelijk op te
schrijven maar op een expositie wordt de aan-
dacht vaak afgeleid door diverse zaken. Het zou
mooi zijn om deze mensen nogmaals te spreken
en de verhalen goed vast te leggen. Echter door
tijdsgebrek onder het huidige ledenbestand zijn
we op zoek naar interviewers. Mensen die voor
ons langs personen willen gaan om hun verhaal
vast te leggen voor het nageslacht. Dit kan als
tekst, audio en/of videobestand. We zoeken
mensen die sociaal aangelegd zijn, en het geduld
hebben om deze taak op zich te nemen.
Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op
via: info@erfgoed40-45.nl

VWCAP

Interviewer(s) gezocht 

.

Sinds 2015, branden er op kerstavond op tal
van militaire begraafplaatsen in Nederland,
kaarsjes op oorlogsgraven. Ook dit jaar zal dit
weer gebeuren op de militaire begraafplaats
Valkenswaard.

De “traditie” is een indrukwekkend eerbetoon aan
hen die hun leven gaven voor onze vrijheid.
Net als voorgaande jaren, zullen er ook dit jaar op
kerstavond, weer kaarsjes op de graven in
Valkenswaard worden geplaatst. Onze stichting
heeft ook dit jaar weer de handen ineengeslagen
met Maarten Sliphorst om er een indrukwekkend
evenement van te maken. Om 16:30 uur zal men
verzamelen op de begraafplaats waarna  er een
kort praatje gehouden zal worden voor de aanwe-
zigen. Daarna zullen eerst de adoptanten de kans
krijgen om een kaarsje te ontsteken op het door
hen geadopteerde graf. Daarna zullen we de kaars-
jes op de overige graven ontsteken. Als alle kaarsje
branden kan er nog even nagenoten worden van
het zicht op de verlichte graven.
De kaarsen zullen centraal worden ingekocht en
zullen op de begraafplaats klaar staan. Omdat de
organisatie wat kosten met zich meebrengt,
zal er op de begraafplaats een collectebus van de

.
VWCAP

Lichtjes op de oorlogsgraven





Oproep voor sponsors
De stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Waalre en
Valkenswaard is een stichting zonder winstoog-
merk. Dit betekent dat de gehele inkomsten
besteed worden aan de doelen die de stichting
nastreeft. Dit zijn onder andere de kosten die het
onderhouden van een stichting met zich mee-
brengt (bankkosten, website, porto, etc),onder-
zoek naar de graven, educatie van de lokale
jeugd, eventueel een kopje koffie als familieleden
vanuit de hele wereld besluiten de graven te
bezoeken en nog meer gelijkwaardige zaken. 

Om deze kosten te kunnen dekken zijn we altijd
op zoek naar sponsoren of donaties. Wilt u de
stichting sponseren dan kunt u contact met ons
opnemen. Ook om eventuele tegenprestaties te
bespreken zoals een advertentie in de nieuwsbrief
of website, spandoek bij een evenement etc.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Uitgelicht:
MARK, JAMES

Rank:            Private
Service No:   3600015
Date of Death:   30/09/1944
Age:   24
Regiment/Service:    Highland Light Infantry 

(City of Glasgow Regiment)
10th Bn. 

Grave Reference:   II. C. 18.

Additional Information:
Son of John Joseph and Agnes Mark; husband of
Barbara Doreen Mark, of Lowestoft, Suffolk. 

Barbara, de vrouw van James schrijft ons op 97-
jarige leeftijd dat ze James heeft ontmoet tijdens
een dansavond in Lowestoft. Ze was toen 19 jaar.
Barbara herinnert zich nog dat James en zij op
een dag gingen wandelen. James was voor de
oorlog tuinman en wist tijdens deze wandeling
sneeuwklokjes op te graven en deze in de tuin
van de moeder van Barbara te planten. Deze bloe-
men bloeiden ieder jaar. Echter nadat Barbara op
41-jarige leeftijd hertrouwde hebben ze nooit
meer gebloeid.

VWCAP is een onderdeel van 
de stichting Erfgoed 40-45, gemeenten

Valkenswaard en Waalre

Correspondentieadres:
Emmastraat 27b, 5583 BL Waalre. 

info@erfgoed40-45.nl
Website: www.erfgoed40-45.nl

www.valkenswaardwarcemetery.nl

Bank: IBAN nr. NL 27 RABO 01.16.58.46.45
t.n.v. Stichting Erfgoed 40-45

De stichting heeft de ANBI status.

VALKENSWAARD WAR CEMETERY
A D O P T I O N  P R O G R A M

.


