
VWCAP

September, herdenken en vieren

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

Nieuwsbrief van de stichting Erfgoed40-45 en het VWCAP. Jaargang 5, nummer 2, Juli 2022

 

Het was fijn om afgelopen 4 mei weer als vanouds 
een openbare dodenherdenking te zien. Aan de 
bezoekersaantallen was het te merken dat mensen 
het fijn vonden om dit weer bij te kunnen wonen. Het 
ziet er naar uit, dat op 17 september de herdenking 
ook gewoon weer gevierd gaat worden zoals voor de 
Covid pandemie. Helaas zullen we als stichting op 18 
september nog geen static show hebben met militaire 
voertuigen op de markt van Valkenswaard. Dit omdat 
het evenement gelijktijdig zou plaatsvinden met 
Remember September dat plaats vind bij het Museum 
de Bevrijdende Vleugels in Best. Daar heeft de 
vereniging die normalitair de voertuigen levert op die 
datum (Wheels), hun prioriteit liggen. Wel zullen we 
met een stand aanwezig zijn tijdens het bloemencorso 
in Valkenswaard. 
Op zaterdag 10 en zondag 11 september organiseert 
de bloemencorso het “Corso en cultuur festival” in 
samenwerking met onder andere het Hofnar Theater 
in Valkenswaard. Het hele weekend zal er muziek en 
vermaak zijn, en op zondag de bloemencorso zelf. 
Het geheel zal gratis toegankelijk zijn. De stichting is 
daar aanwezig om informatie te delen en mensen te 
ontmoeten. Hopelijk zal dan ook ons nieuwe boek, 
over de luchtoorlog, daar  verkrijgbaar zijn. Zet dit 

vast in uw agenda en kom even gezellig langs om een 
praatje te maken met onze vrijwilligers.
In de vorige nieuwsbrief berichtten wij over het 
plaatsen van een herdenkingsbankje. Hierop hebben 
we enkele donaties mogen ontvangen om hier aan 
bij te dragen. Momenteel zit het project nog op een 
vergunning te wachten van de provincie. Gelukkig ziet 
het er naar uit dat het bankje er gaat komen.
Ondertussen zijn ook de nieuwe websites van de 
stichting (www.erfgoed40-45.nl en 
www.valkenswaardwarcemetery.nl) gerestyled en in de 
lucht. Hier en daar kunnen nog wel wat kleine zaken 
verbeterd worden. Daarnaast zijn we ook druk bezig 
om er in de toekomst nog meer informatie op te 
plaatsen. De slachtoffers op de begraafplaats hebben 
in ieder geval allen een eigen herdenkingspagina. U 
kunt deze vinden op de website van de begraafplaats 
door op de naam van desbetreffende militair te 
klikken. Mochten u nog zaken opvallen of heeft u nog 
tips of andere opmerkingen aarzel dan niet om deze 
aan ons te melden.

Wij hopen dat deze nieuwsbrief weer voldoende 
informatie voor u bevat, en willlicht zien wij u bij de 
herdenking of bij het corso evenement..



Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief hebben 
alle adoptanten inmiddels een mail gekregen om 
de jaarlijkse bijdrage voor hun adoptiegraf van 
2022 te voldoen. Als stichting erfgoed 40-45 zijn 
we blij dat alle graven op de Britse begraafplaats 
aan de Luikerweg een adoptant hebben. 

Daarnaast hebben we een groot aantal mensen 
die graag een graf zouden willen adopteren en die 
hiervoor op de wachtlijst staan. Dit jaar hebben enkele 
adoptanten om diverse redenen hun adoptiegraf 
teruggegeven. Ook heeft de stichting Erfgoed40-45 
een enkel graf teruggenomen. Dit omdat de adoptant 
niet te bereiken was en niet meer aan de jaarlijkse 
verplichting voldeed. De jaarlijkse bijdragen zijn voor 
ons een interesse peiling voor de adoptie. Als iemand 
deze niet voldoet proberen we deze mensen te 
bereiken om te zien of bij hun de behoefte nog leeft 
om het graf te adopteren. Als dit niet het geval is dan 
kunnen we mensen van de wachtlijst doorschuiven 

naar het adoptieregister. Op die manier weten we 
zeker dat er een blijvende betrokkenheid is bij ieder 
adoptiegraf. Een kandidaat adoptant die bovenaan 
de wachtlijst staat krijgt van de stichting een bericht 
wanneer er een graf vrijkomt. Als de kandidaat nog 
steeds bereid is om een graf te adopteren dan krijgt 
deze van de stichting een graf toegewezen door 
middel van een adoptie certificaat. Daarnaast kunnen 
alle adoptanten meer informatie over de gevallen 
militair krijgen mits deze bij de stichting voorhanden 
is. Het is fijn om vast te stellen dat  veel adoptanten 
meer betalen dan de gevraagde vijf euro. Met dit 
extra geld kan de stichting diverse activiteiten voor 
de Britse begraafplaats, zoals het ontvangen van 
familie en het doen van onderzoek, betalen. Via de 
adoptanten wil de stichting Erfgoed 40-45 de band 
tussen inwoners van Valkenswaard en de Britse 
oorlogslachtoffers op de begraafplaats verstevigen en 
in stand houden. 

VWCAP

Adoptiegraven

.

De Commonwealth War Graves Commision 
(CWGC) is de organisatie die de 
verantwoordelijk heeft voor de aanleg en het 
onderhoud van de Oorlogsbegraafplaatsen van 
de militairen van het Gemenebest (waaronder 
de militaire begraafplaats Valkenswaard). 
Hun onderhoudsteam staat in voor het 
reguliere onderhoud van de begraafplaats. De 
bloemperken op al hun begraafplaatsen over 
de hele wereld worden aangelegd volgens een 
welomschreven schema dat gerespecteerd 
dient te worden. 
(Een interview met de tuinmannen van de 
begraafplaats is te vinden in onze nieuwsbrief van 
augustus 2018. www.erfgoed40-45.nl/nieuwsbrieven/)

Daarom moeten we alle adoptanten erop 
wijzen dat het verwijderen of het aanplanten 
van planten ten strengste verboden is. Alleen 
snijbloemen of officiële klaprozen van de Royal 
British Legion mogen op de graven worden 
geplaatst. Verwijder al het plastic van uw 
meegebrachte planten en neem al uw afval 
mee van de begraafplaats.

Wij hopen op uw medewerking.



In deze nieuwsbrief wederom een vrijwilliger van 
onze stichting, die zich aan u voorstelt. Deze keer 
is het de beurt aan Theo van de Loo die zijn verhaal 
hieronder toelicht. 

Ik ben Theo van de Loo en lid van de stichting 
Erfgoed40-45. Sinds 1974 woon ik samen met 
mijn vrouw Ans in Valkenswaard. We zijn beiden 
gepensioneerd en kunnen nu niet alleeen van het 
leven genieten maar ook doen wat we erg leuk 
vinden. Als oud politieman ken ik Valkenswaard en zijn 
inwoners goed. We vinden het  leuk om ons te kunnen 
inzetten voor lokale maatschappelijke organisaties 
zowel op het gebied van cultuur als zorg. 

Mijn interesse voor de bevrijding van Valkenswaard, 
de highway to hell, operatie Market Garden en de 
Britse begraafplaats hebben er toe bijgedragen om lid 
te worden van deze stichting. Daarin probeer ik onder 
andere aan de hand van  gesprekken en interviews 
het leven tijdens de oorlog in Valkenswaard vast te 
leggen. Samen met Ans heb ik een dagboek over 
de periode 1940  tot 1945  van een 22 jarige vrouw 
en haar ouders gedigitaliseerd. Nu onderzoeken 
we de door haar beschreven gegevens met andere 
bronnen. Het doen van onderzoek naar het verleden 
is van belang om te begrijpen waarom het eens zo is 

gegaan en hoe we dat in de toekomst anders zouden 
kunnen doen. Leren van het verleden. Het is fijn om 
deel uit te maken van een club mensen die vanuit 
ieders interesses bezig zijn met de periode van de 
tweede wereldoorlog in Valkenswaard en Waalre.  Het 
vastleggen en bewaren van gegevens is van groot 
belang voor de generaties die na ons komen.

Theo van de Loo

Onze medewerkers stellen zich voor

Heeft 
u nog 

verhalen danwel 
herinneringen, of kent u 

iemand met verhalen over de 
oorlog in onze regio? Theo komt 

namens de stichting graag bij u langs 
om het verhaal op te tekenen. Doormiddel 

van deze opgetekende verhalen en interviews 
wordt het verhaal van de oorlogsjaren steeds 

duidelijker en completer.  Ieder verhaal kan details 
bevatten die soms een ander verhaal compleet 

maken of aanvullen. Dus hoe onbeduidend u ook 
denkt dat uw verhaal is, soms is het tegendeel waar.  

Mocht u dus iets willen delen of heeft u hier nog 
vragen over neem dan vrijblijvend contact op met de 

stichting.  Tel.: 040-2222798 of E.: info@erfgoed40-45.nl

.



Wie het over de Tweede Wereldoorlog heeft, 
heeft het al snel over de Jodenvervolging. In 
de nieuwsbrief van april 2020 schreef Corné 
Kolsteren een stuk over Herbert Selig die voor de 
Jodenvervolging van Duitsland naar het Verenigd 
Koninkrijk was gevlucht en die nu als Britse militair 
op de militaire begraafplaats in Valkenswaard rust. 
Deze keer schrijven we over de joden in 
Aalst-Waalre gedurende de oorlog.

De Nazi’s streefden naar de heerschappij over 
Europa en naar levensruimte (Lebensraum) voor zijn 
volgers. Hierbij hoorde een zuiver ras en de Nazi’s 
wilden de, in hun ogen, minderwaardige rassen en 
personen uit Europa verwijderen. Naast Joden vielen 
hier onder andere ook zigeuners, homoseksuelen, 
gehandicapten, Polen en Slaven onder. Toen de Nazi’s 
steeds meer macht kregen binnen Duitsland kwam 
er een grote vluchtelingenstroom op gang. Naar 
schatting vluchten er tussen de 35.000 tot 50.000 
Joden van Duitsland naar Nederland in de hoop op 
een veiliger bestaan.

Nadat de Duitsers in Nederland de macht hadden 
overgenomen begonnen zij vrijwel direct met het 
invoeren van maatregelen tegen de Joden. Eén van de 
eerste grote maatregelen was dat in  november 1940 
alle joodse ambtenaren werden ontslagen. In 1941 
werd de identificatieplicht met een persoonsbewijs 
ingesteld en bij Joden werd er een grote J in hun 
persoonsbewijs gestempeld. Op 19 mei 1941 nam de 
top van het Duitse Reichskommissariat Niederlande 
het besluit dat alle Joden uit Nederland zouden 
moeten verdwijnen. Het 
vermogen van de Joden 
zou hierbij in beslag worden 
genomen en worden 
gebruikt om de operatie te 
betalen. Er kwamen steeds 
meer discriminerende 
maatregelen en vanaf 3 mei 
1942 moesten alle Joden 
verplicht een Jodenster gaan 
dragen. Het werd steeds 
onveiliger voor de Joden en 
vele van hen doken onder. 
Diverse Nederlanders namen 
deze onderduikers in huis 
maar dit was niet zonder 
gevaar. 

Er werd steeds meer jacht gemaakt op deze 
onderduikers en er waren ook diverse Nederlanders 
die deze Joden graag aangaven bij de Duitse bezetter. 
Sommige in kader van hun werk binnen de politie, 
anderen uit angst of onverschilligheid, weer anderen 
in ruil voor geld. Het slachtofferpercentage onder de 
Joden is in Nederland erg hoog in vergelijking tot de 
andere landen waarin zij werden vervolgd. Van de 
naar schatting 140.000 Joden die Nederland in mei 
1940 telde, zijn er ongeveer 101.800 vermoord of door 
ziekte en uitputting om het leven gekomen.
In dorpen zoals Aalst-Waalre woonden van origine 
weinig tot geen Joden. Maar hier kwam verandering 
in toen de joodse vluchtelingenstroom op gang 
kwam. Reeds in 1938 doet de gemeente Waalre een 
opgave van twee joodse vluchtelingen. 
Dorpen waren ideaal om onder te duiken. Het was 
hier vaak makkelijker om aan voedsel te komen 
vanwege het agrarische karakter, en de dorpelingen 
kenden elkaar goed en wisten zo wie te vertrouwen 
was en wie niet. Zo was de melkventer genaamd 

Raimondo Bogaars

De Jodenvervolging in Aalst-Waalre



J. v.d. Meerakker (alias Jantje Pap) een berucht 
persoon in het dorp. Deze maakte actief jacht op 
de onderduikers voor zijn eigen gewin. In Aalst-
Waalre waren diverse Joden ondergebracht vanuit 
de grote steden. Hoewel dit gevaar met zich 
meebracht voor de gastgezinnen, zijn de meesten 
de oorlog goed doorgekomen. Echter in 1943 ging 
het mis in Aalst.

Op de  Koningin Julianalaan 2 (destijds 
Julianalaan 4) staat heden ten dagen nog steeds 
een erg markant huis. Dit huis, dat de naam 
Heemrick draagt, werd in de oorlog bewoond 
door het gezin de Wit. Vader, Leendert de Wit, was 
getrouwd met Leuntje Visser en beiden waren voor 
de oorlog vanuit de omgeving van Rotterdam naar 
Aalst gekomen. Dit omdat Leendert een functie 
had bij Philips in Eindhoven. Gedurende de oorlog 
woonden ook de ouders van Leuntje bij het gezin 
in. 



Leendert en Leuntje hadden een zoon en naast dit 
alles hadden ze gedurende de oorlog ook diverse 
Joden in huis ondergebracht. Leendert nam niet 
alleen Joden op in zijn huis maar bemiddelde ook 
om diverse Joden op diverse andere plekken onder 
te brengen. Zo ging hij in de ochtend van 6 juli 
1943 naar de Helmerslaan in Eindhoven om daar 
een 4-jarig Joods meisje op te halen. Dit meisje was 
Florence Rosette (Floortje) Citroen uit Amsterdam. 
Floortje zat in eerste instantie met haar ouders in 
Barneveld ondergedoken, maar omdat het daar 
te gevaarlijk werd, was Floortje in Eindhoven 
ondergebracht. Toen Leendert in Eindhoven bij het 
huis aankwam werd er opengedaan door V., een 
rechercheur van de Eindhovense politie die voor 
de Postenstell Eindhoven van de Sicherheitsdienst 
werkte. Leendert probeerde nog weg te komen, 
echter kreeg hij zijn fiets niet snel genoeg van het 
slot af en onder bedreiging van een pistool werd hij 
samen met Floortje in hechtenis genomen. Amper 
twee uur later stonden er in Aalst twee man van de 
SD, een Duitser en rechercheur V. voor het huis van 
Leendert de Wit.Zij kwamen een huiszoeking doen, 
maar de destijds vijftienjarige zoon van Leendert had 
tijdig de joodse onderduikers kunnen waarschuwen. 
Deze hadden zich op de zolder van huis weten 
te verstoppen. De doorzoeking leverde in eerste 
instantie niets op, maar net toen het gezelschap 
het huis wilde verlaten werd er een kreet gehoord 
en werd er geconcludeerd dat er mensen boven 
verborgen waren. De mannen gingen naar boven en 
klopten op de houten balken en dreigde erdoorheen 
te schieten. Hierop kwamen er negen mensen 
tevoorschijn. De Sicherheidsdienst in Eindhoven 
werd gewaarschuwd en er werden vrachtwagens 
naar Aalst gestuurd om de onderduikers op te halen. 

Twee grote Duitse vrachtauto’s arriveerden enig 
moment later voor het huis in de Julianalaan. De 
joodse onderduikers en het echtpaar de Wit werden 
met stompen van geweerkolven in de vrachtauto’s 
gedreven en afgevoerd. Zowel de Joden als de heer de 
Wit kwamen al snel daarna in kamp Vught terecht. Van 
hieruit werden de Joden verder vervoerd naar diverse 
concentratiekampen.

De onderduikers waren familie de Jongh en mevrouw 
Slager en haar twee kinderen uit Eindhoven en 
gezin de Zwarte uit Amsterdam. Samuel de Jongh 
(1879), Regina de Jongh-Biedermann (1881), Rosa 
Bloemhoff- de Jongh (1876), Simon de Zwarte (1900), 
Sara de Zwarte-Gans (1900) en Emile de Zwarte (1929) 
werden allen om het leven gebracht op 16 juli 1943 in 
Sobibor. Lidia Amalia Slager-Jacobs en haar kinderen 
Jack Norbert (1933) en Leonora Greta (1936) werden 
eveneens naar kamp Vught getransporteerd. Mevrouw 
Slager overleed op 5 mei 1945 in Czernowitz. De 
kinderen belanden in Auschwitz waar zij uiteindelijk 
door de geallieerde legers worden bevrijd. De 
kinderen hadden de rechercheur V. herkend als een 
patiënt van hun vader die dokter was in Eindhoven. 
Gesina de Zwarte (1925) de dochter van het gezin 
De Zwarte was op het moment van de arrestatie 
ergens anders in Waalre ondergedoken en overleefde 
eveneens de oorlog. Leendert de Wit werd op 17 april 
1944 na ziekte op medisch advies en vermoedelijk 
door bemiddeling van Philips vrijgelaten uit kamp 
Vught.

In de nacht van 8 op 9 november 1943 ging het weer 
mis in Aalst. Die nacht weten wederom leden van 
de Sicherheitspolizei een aantal Joden te arresteren. 
Ditmaal werden er vier uit Eindhoven afkomstige 

Abraham Samuel KleerkoperJulius Kleerkoper



joodse onderduikers aangetroffen in een kleedkamer 
van een particuliere tennisbaan. Dit waren Nathan 
Andriesse (1909), zijn vrouw Clara Andriesse-Haagens 
(1916). Julius Kleerekoper (1915) en zijn broer 
Abraham Samuel Kleerekoper (1926). Het viertal 
werd naar kamp Vught gebracht vanwaar zij op 15 
november naar Westerbork werden gedeporteerd. 
Uiteindelijk kwamen ze allen op 31 januari 1944 om 
het leven in Auschwitz.

Gelukkig werden lang niet alle Joden die 
ondergedoken waren in de gemeente gepakt. Zo 
werd er bij familie Van Nimwegen in de Burgemeester 
van Dommelenlaan een joodse baby ondergebracht. 

Het meisje met de naam Liesje groeide in de oorlog 
op bij de familie die haar beschouwen als hun eigen 
dochter. Na de oorlog bleken de moeder en het zusje 
van Liesje in een concentratiekamp omgekomen te 
zijn waarop werd besloten om Liesje bij de familie Van 
Nimwegen te laten. In 1949 werd Liesje officieel door 
het echtpaar Van Nimwegen geadopteerd. 
Op de boerderij van de familie Wijlaars in Waalre zat 
de heer David Monnickendam ondergedoken. David 
was  een componist en pianist. Vanaf 1929 was hij 
de bedrijfsleider van Cinema Parisien in Eindhoven. 
Het werd wel even erg spannend voor David en de 
familie Wijlaars als er in december 1943 niet ver van 
de boerderij een Duitse bommenwerper neerstort. De 
Duitsers die de brokstukken van het toestel moesten 
bergen werden in de boerderij ondergebracht. Dit 
terwijl David zich verborgen hield op de boerderij. 
Gelukkig werd hij niet ontdekt en overleefde hij de 
oorlog. Een zoon van David, Jaques Albert, kwam op 2 
april 1945 om in een concentratiekamp.
Na de bevrijding konden de Joden eindelijk weer 
zonder angst in het openbaar verschijnen. Al snel 
werden de Jodenjagers opgespoord en vast gezet. 
Hun bezittingen werden voor een groot deel verdeeld 
onder de Joodse mensen die veelal niets meer 
aantroffen op de plekken die ze gedurende de oorlog 
hadden verlaten.

Dit was een greep uit de bekende verhalen omtrent 
de Jodenvervolging in Aalst-Waalre. Mocht u nog 
verhalen hebben omtrent dit onderwerp met 
betrekking tot Aalst-Waalre of Valkenswaard dan 
horen wij graag van u..

“Jantje Pap” werd na zijn arrestatie onder grote belangstelling van de lokale bevolking naar de gevangenis gebracht.

Clara Andriesse met haar baby.

Floortje Citroen



De herdenking op de militaire begraafplaats in 
Valkenswaard was weer indrukwekkend.
Na 2 jaar was het weer mogelijk deel te nemen aan de 
jaarlijkse dodenherdenking op de Britse begraafplaats 
aan de Luikerweg te Valkenswaard. Het was erg druk 
en uit de reacties van aanwezigen bleek dat  men 
de herdenkingsplechtigheden had gemist. Mensen 
hadden behoefte om samen stil te staan bij de offers 
die gebracht zijn voor de bevrijding van ons land en 
het weer terugbrengen van de democratie. Misschien 
dat de oorlog in de Oekraïne daar ook aan heeft 
bijgedragen. Het was in ieder geval wederom een zeer 
waardige en indrukwekkende herdenking. 

Op ininiatief van de stichting Erfgoed40-45 
werd ook door het bestuur van de stichting 
Bloemencorso Valkenswaard deelgenomen aan de 
plechtigheden. Het Bloemencorso is ontstaan uit 
de bevrijdingsoptocht in 1945. Voor het eerst nam 
de stichting Erfgoed40-45 ook officieel deel aan 
de dodenherdenking op het Verzetstrijdersplein in 
Valkenswaard en de dodenherdenking te Waalre. De 
stichting initieert en stimuleert een grotere deelname 
van plaatselijke organisaties uit Valkenswaard en 
Waalre aan de lokale dodenherdenkingen. De 
herdenking  van de bevrijding van Valkenswaard op 
17 september aanstaande op de Britse begraafplaats 
aan de Luikerweg zal ook door de beide stichtingen  
worden bijgewoond. Wij hopen hiermee een eerste 
stap te hebben gezet naar een uitbreiding van 
deelnemers aan de herdenkingsplechtigheden.

Theo van de Loo

Dodenherdenking 2022
Bloemen bij de herdenking 
in Aalst-Waalre.

Rechts: Bloemen bij 
het monument op het 
Verzetstrijdersplein te 

Valkenswaard.

Onder: De herdenking op 
de militaire begraafplaats.



Regelmatig ontvangt onze stichting schenkingen. Het 
doel van de schenking is meestal het bewaren van de 
geschonken goederen. Bewaren voor de volgende 
generatie. Ook vorige maand  ontvingen we van 
een inwoner van Valkenswaard een aantal ordners. 
De inhoud van de ordners bestaat uit foto’s  en vele 
bladzijden met informatie over de 2e wereldoorlog 
rondom Valkenswaard. Door leden van de 
stichting zal al deze informatie worden 
gedigitaliseerd en geclassificeerd. Er 
zal onderzoek worden gedaan naar de 
betrouwbaarheid van de informatie en zij 
zullen proberen de informatie te toetsen 
met andere bronnen. De stichting is blij 
met dit soort schenkingen omdat daarmee 
kostbaar historisch materiaal kan worden 
beschermd en bewaard. Als uit het 
onderzoek van deze informatie bijzondere 
feiten komen kunnen we dat in een van 

onze volgende nieuwsbrieven publiceren.
Dus als u goederen, foto’s  of informatie op papier 
heeft laat het ons weten. We komen het graag 
ophalen, fotograferen of scannen om het te 
onderzoeken en in onze archieven te bewaren en 
veilig te stellen.

Theo van de Loo

Wederom een mooie schenking

.

Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt 
wordt er nog hard gewerkt aan de voltooiing van 
het volgende boek dat de stichting gaat uitbrengen. 
Dit boek zal “Het donderde in de lucht.” gaan heten. 
Het boek heeft de verhalen verzameld rondom 
de luchtoorlog in de gemeenten Valkenswaard en 
Waalre. 
Het boek zal naast de verhalen van de neergekomen 
vliegtuigen en het lot van de bemanningen ook 
verhalen bevatten over de luchtbeschermingsdienst, 
ondergedoken piloten, neergekomen projectielen, 
ingekwartierde militairen en nog veel meer.

Het boek zal worden uitgebracht als full colour 
hardcover in A4 formaat. Het boek zal ongeveer 
224 bladzijden beslaan en honderden illustraties en 
afbeeldingen bevatten. De voorlopige verkoopprijs is 
door de stichting bepaald op 25 euro.

We hopen dat het boek op tijd gereed zal zijn voor 
de september herdenkingen van 2022, maar op het 
moment is nog niet geheel zeker of deze deadline 
gehaald gaat worden. Als het boek gaat verschijnen 
zal de stichting hier zeker nog over berichten.

Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre

Het Donderde in de lucht

Het donderde 
in de lucht

De luchtoorlog 1940-1945 in de gemeenten Valkenswaard en Waalre



 

Uitgelicht:
FACEY, ALBERT ANTHONY

Rang:   Fusilier
Militair Nr:  4209885
Sterfdatum:  20/9/1944
Leeftijd:  20
Regiment:  The Royal Welch Fusiliers 4th Bn.
Graf nummer:  I. E. 12.

Aanvullende informatie:
Zoon van Ernest en Emily Facey uit Penarth, 
Glamorgan.

Albert kwam als een erg kleine baby ter wereld. Hij 
woog amper 900 gram en moest bij worden gevoed. 
Dit gebeurde met een dieet van melk met Brandy. 
Na zijn dood ontving de familie op 14 oktober 
1944 een brief van de pelotonscommandant van 
Albert. Deze schreef dat Albert bij het peloton kwam 
gedurende een lastige periode in Normandië. Hij 
maakte deel uit van het verbindingspeloton en was 
een waardevolle aanwinst voor de eenheid. Albert was 
gesneuveld in de buurt van het dorp Wintelre en werd 
volgens de brief begraven bij het dorp Oerle. 
Hoewel er ook een tijdelijke begraafplaats was in 
Oerle is Albert volgens de officiële documenten eerst 
begraven geweest bij Steensel.
Albert had nog een zus genaamd Vivian die heel haar 
leven nog aan haar broer heeft gedacht.
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Uw Hulp
De stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Waalre en
Valkenswaard is een stichting zonder winstoogmerk.
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 meebrengt(bankkosten, website, 
porto, etc.),onderzoek 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.

Verder zijn we altijd op zoek naar verhalen, foto’s, 
attributen etc. omtrent de Tweede Wereldoorlog. Heeft 
u iets, twijfel dan niet en neem contact met ons op. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!
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