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VALKENSWAARD WAR CEMETERY
A D O P T I O N  P R O G R A M Gemeenten Valkenswaard & Waalre

Voor u ziet u het derde en laatste nummer van onze
nieuwsbrief van dit jaar. 2018 was een 
Druk jaar met veel nieuwe ontwikkelingen voor onze
stichting. In maart traden we naar buiten met ons
adoptie programma en het werd al snel goed ontvan-
gen. De effecten van het programma zijn goed te mer-
ken op de begraafplaats. Niet alleen waren er op de 5
mei en 17 september ceremonies
veel meer bloemen dan andere
jaren, maar ook op andere dagen zijn
erg regelmatig bloemen te beken-
nen. De teller van het aantal geadop-
teerde graven staat op 150. Een fan-
tastisch resultaat voor de korte perio-
de dat het programma loopt.
Natuurlijk hopen we dat alle graven
op een dag geadopteerd zullen zijn,
maar de aandacht van de media is
natuurlijk na de eerste weken rede-
lijk weggeëbd. Wij hopen dat alle
adoptanten als ambassadeurs voor
de stichting naar buiten treden, en
het programma promoten. 
Ook al hebben we het druk gehad met adoptie pro-
gramma en de herdenkingsactiviteiten, toch blijven
we druk bezig met het opsporen van foto’s, verhalen
en families van de militairen die op de Valkenswaard
War Cemetery begraven liggen. We proberen zoveel
mogelijk van de gevonden informatie te delen via
onze website (www.valkenswaardwarcemetery.nl).
Achter diverse namen ziet u een knop in de vorm
van een poppy met de woorden “More info”. Als u
hier op drukt vindt u meer informatie over desbetref-
fende militair. Verder hebben we op 18 september,
tijdens onze jaarlijkse static show, het boek “De weg
naar Valkenswaard” in het Engels gepubliceerd. Dit
dankzij sponsering van Brokking Advocatuur en
Mediation. De opbrengst van het boek gaat volledig

naar de stichting. Wij hopen met dit geld in de
toekomst nog meer onderzoek te kunnen verrich-
ten naar de militairen op de begraafplaats en de
oorlogsgeschiedenis van onze regio. 
In deze nieuwsbrief hebben we weer ons best
gedaan om u te voorzien van interessante infor-
matie. Zo hebben we een informatief stuk

geschreven over de herkomst van
de “poppy” (klaproos) bij de her-
denkingen. Verder hebben we een
interview gedaan met een
bestuurslid van de Royal British
Legion Holland Branch en hebben
we een fotoverslag van de herden-
king op 17 en onze static show op
18 september, opgenomen. We
hebben ook een verhaal van de
heer van de Bergh opgenomen. Het
is fijn om een ingezonden stuk te
kunnen publiceren. Het ontlast ons
in het schrijven van stukken en ook
wij horen graag van andere. Wij
hopen dan ook dat er meer inzen-

dingen zullen volgen. Er zullen genoeg verhalen
zijn die raakvlakken hebben met de oorlog in onze
regio, of de militaire begraafplaats, die de moeite
van het publiceren waard zijn.
In 2019 zal het 75 jaar geleden zijn dat de operatie
Market Garden plaats vond en dat onze regio
bevrijd werd. Het belooft dan ook een druk jaar te
worden voor de stichting met diverse activiteiten
en bezoeken van geïnteresseerde familieleden van
de begraven militairen. Wij hebben om deze reden
al een korte vooruitblik opgenomen. Dit niet alleen
om u te informeren maar ook omdat we iedere
hulp kunnen gebruiken die we kunnen vinden.
In ieder geval hopen wij, u wederom een informa-
tieve nieuwsbrief te hebben gebracht.

Raimondo Bogaars

Een geweldig eerste jaar

.



Eerste Wereldoorlog, te eren. Ze begon met het
uitdelen van deze zijden bloemen en voerde cam-
pagne om het in te voeren als een nationaal sym-
bool van herdenking. Tijdens een conferentie van
de National Amercan Legion in 1920, werd het
symbool officieel aangenomen als herdenkings-
symbool. Tijdens die herdenking was de Franse
Anna E. Guérin geinspireerd geraakt. Ze ontwierp

Je ziet ze vaak rondom herdenkingen, de rode
poppy (ofwel klaproos), pronkend op iemand
zijn borst, verwerkt in een krans of liggend op
een graf. De poppy is zelfs verwerkt in het logo
van ons adoptieprogramma. Toch weten nog
veel mensen niet waar deze voor staat, en daar-
om besloten we hier even aandacht aan te
besteden.

Op 8 december 1915, verscheen er in een Britse
krant een gedicht van Lieutenant Colonel John
McCrae. Deze Britse militaire arts had dit gedicht
op 3 mei 1915 geschreven aan het front in Ieper,
België. De dag ervoor was hij getuigen geweest
van het sneuvelen van een goede kameraad en
McCrae zette zijn gevoel om in het gedicht “In
Flanders Fields”. In de eerste regels van het
gedicht verwijst hij naar de vele klaprozen die
groeien op de graven van de gesneuvelde militai-
ren. De aarde rondom Ieper is door de oorlog ver-
anderd in een grote modderpoel, maar de klap-
roos weer snel weer uit die modder op te komen.
In 1918, schreef de Amerikaanse Moina Michael,
haar gedicht “We shall keep the faith”. Dit gedicht
was geïnspireerd door het gedicht van McCrea.
Moina begon met het dragen van een zijden klap-
roos om op die manier alle mannen en vrouwen,
die gevochten of geholpen hadden gedurende de

In Flanders Fields:
In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,

That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie

In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.
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De “poppy” als symbool van herdenking

Lieutenant Colonel John McCrae.
November 30, 1872 – January 28, 1918

Een poppy van The Royal British Legion.



een kunststof variant van de poppy, zoals we die op
de dag van vandaag nog kennen. In 1921 stuurde ze
deze naar winkeliers in London en zo kwamen deze
bij veldmaarschalk Douglas Haig terecht.
Douglas Haig was één van de oprichters van het Royal
British Legion (zie interview RBL). Verder werd de
poppy ook overgenomen door veteranenorganisaties
van de Canadezen, Australiërs en Nieuw zeelanders.
Tegenwoordig staat de poppy symbool als herden-
king voor de mensen die stierven in alle oorlogen. In
Amerika is het gebruik van de poppy minder populair
als in de landen van het voormalige Britse rijk. Ze wor-
den voornamelijk gedragen rondom “Armistice Day”
en “Anzac Day”. Armistice day, valt ieder jaar op 11
november. Op 11 november om 11.uur begon de
wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog. Nu is het
in (voornamelijk) Groot-Brittannië, de herdenkings-
dag. Anzac day, valt op 25 april, en is de herdenkings-
dag voor de Australiërs en Nieuw Zeelanders.

Foto: In de poppy fabriek van The Royal British Legion, wor-
den ieder jaar meer dan 30 miljoen poppies geproduceert..

Marcel Boven

Ray Waller van de Royal British Legion Holland Branch
Omdat de lezers van deze nieuwsbrief vast regel-
matig gehoord hebben van de Royal British
Legion, vonden we het tijd om wat meer beeld te
geven bij deze organisatie. Op 6 oktober  is Marcel
van onze stichting naar Oosterbeek afgereisd om
een gesprek te hebben met de penningmeester
van de van de Royal British Legion Holland Branch
(Nederlandse tak).

In 1921 werd in Groot-Brittannië
de Royal British Legion (RBL)
opgericht. Dit uit een samenvoe-
ging van drie organisaties die zich
inzetten voor veteranen van met
name de Eerste Wereldoorlog. Het
ging daarbij om de Comrades of
the Great War (opgericht in 1917),
de National Association of
Discharged Sailors and Soldiers
(opgericht in 1917) en de National
Federation of Discharged and
Demobilized Sailors and Soldiers
(opgericht in 1917). Eén van de
oprichters van de RBL was veld-
maarschalk Douglas Haig. Deze
was de commandant van de

Britse troepen tijdens de veldslagen bij de Somme
en Ieper. Hij was tot zijn dood in 1918 de voorzit-
ter van de RBL. 
De RBL heeft in veel steden en dorpen in Groot-
Brittannië lokale afdelingen. Ook in bijna alle lan-
den waar Britse troepen hebben gevochten zijn
afdelingen opgericht, in veel landen zelfs meerde-

re afdelingen. In Nederland heeft
de RBL slechts één afdeling. De
Holland Branch. 

Ray, die zelf een militaire achter-
grond heeft (hij diende onder meer
bij de Army Cadet Force en de
Territorial Army) sloot zich rond
2008/2009 aan bij de Holland
Branch, waar toen net een reorgani-
satie plaatsvond. Ray: ‘Er waren op
dat moment drie afdelingen van de
RBL in Nederland. Eén in
Amsterdam, één in
Arnhem/Nijmegen en één in
Eindhoven.  Door een afnemend
ledental werd er besloten om de
drie afdelingen samen te voegen
tot de Holland Branch. Op 16 april



gehouden en om precies 11:11 uur Britse tijd
wordt er dan 2 minuten stilte gehouden.
Tot slot heeft Ray nog een tip die wellicht interes-
sant is voor familieleden van de gesneuvelde
mannen die in Valkenswaard begraven liggen. De
RBL in Groot-Brittannie biedt de mogelijkheid om
gebruik te maken van de Overseas Wreath Laying
Service. Familieleden bestellen dan een krans bij
de RBL in Londen en die zorgt er vervolgens voor
dat er, waar dan ook ter wereld, een krans bij het
gewenste graf wordt neergelegd en dat daarvan
foto’s gemaakt worden. 

Meer informatie:
www.http://branches.britishlegion.org.uk/bran-
ches/holland

2010 was de Holland Branch officieel een
feit.’

De RBL werd opgericht om te voorzien
in een grote zorgvraag na de Eerste
Wereldoorlog. Velen hadden geleden tij-
dens en na de oorlog. Er waren veel
mannen die gehandicapt terug waren
gekomen van het front (zo’n 1,75 mil-
joen). Zij moesten omgeschoold worden
zodat ze weer werk konden vinden en
voor hun gezinnen konden zorgen. Ook
waren er veel gezinnen waarvan de
vader was omgekomen. Deze hadden
vaak grote moeite om rond te komen.
Als gevolg van de oorlog was er ook
sprake van een grote werkloosheid. De
RBL zorgt onder meer voor financiële en sociale
ondersteuning van voormalige en actief dienen-
de militairen en hun families. Zo zijn er inloop-
huizen en wordt soms ook gezorgd voor huis-
vesting. 
De RBL is voor haar liefdadigheidswerk groten-
deels afhankelijk van donaties en inzamelingsac-
ties. Eén van de bekendste inzamelingsacties is de
zogenoemde Poppy Appeal.  Dit is de ’verkoop’
van artikelen met de bekende poppies. Deze inza-
melingsactie vindt met name plaats in de periode
voor Remembrance Day (11 november). Officieel
is er geen sprake van verkoop, maar wordt er een
donatie gedaan in ruil voor een artikel. 
Ray Waller houdt zich in Nederland ook voorna-
melijk bezig met de Poppy Appeal. De bekende
kruisjes die verkrijgbaar zijn via onze stichting
worden door hem geleverd. 
In het verleden organiseerde de RBL in Nederland
de zogenoemde 450 ceremonies. Hierbij werd er
elk jaar op één van de 450 begraafplaatsen van de
Commonwealth War Graves Commission in
Nederland een herdenkingsdienst gehouden. Elk
jaar werd er dan voor een andere begraafplaats
gekozen. We vragen Ray of deze diensten nog
steeds plaatsvinden, maar hij verteld dat ze zijn
afgeschaft. Wel wordt de RBL Holland Branch nog
regelmatig (tussen de 30 en 40 keer per jaar) uitge-
nodigd om aanwezig te zijn bij herdenkingsdien-
sten. Zo komen ze op die manier toch nog wel op
een behoorlijk aantal van de begraafplaatsen.
Jaarlijks wordt er nu een zogenoemde Drumhead
Service georganiseerd op de Britse begraafplaats
in Oosterbeek. Deze dienst vindt plaats op zondag
11 november of op de 1e zondag na 11 november.
Over de hele wereld worden op deze dag diensten

.



Foto Verslag September 2018
Foto’s door: Jaap Bouwens, Arno Smit,
Rico Vogels en VWCAP



VWCAP   

Kaarsje op een oorlogsgraf 2018
Sinds 2015, branden er op kerstavond op tal van militaire begraafplaatsen in Nederland, kaarsjes op
oorlogsgraven. Dit is een mooie traditie die zelfs de aandacht begint te krijgen in het buitenland. 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. Maarten
Sliphorst zal ook dit jaar weer samen met onze stichting de organisatie
in handen nemen. Om 16:30 uur zal er een kort praatje gehouden
worden voor de aanwezige, waarna de kaarsje ontstoken en geplaatst
zullen worden. 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 begraaf-
plaats klaar staan. Omdat de organisatie wat kosten met zich mee-
brengt, zal er op de begraafplaats een collectebus van de stichting
aanwezig zijn waar een vrijwillige donatie in kan worden achtergela-
ten.
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 voorkomen.
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..

wapen te staan. Ons gezin werd het huis uitge-
stuurd, natuurlijk overkwam dit de gehele buurt.
Vader wilde nog de kippen meenemen maar deze
waren reeds door de Duitsers een kopje kleiner
gemaakt. Waar naartoe?? Wij hadden een hulp in
de huishouding, daar moeder zwaar astmatisch
was en bijna niets kon doen. Riek, de hulp woonde
aan het Leenderfietspad in de Leenderhei en
mogelijk dat we daarnaar toe konden. Dit ging
echter niet waarom? Dat zou pas na de bevrijding
duidelijk worden.

Echter nog verder de Leenderhei in stond nog een
boerderij. Daar woonde boer Kersten met zijn
jonge gezin. Bij de boerderij stond een grote
schuur gemaakt van golfplaten van ijzer. Daar kon-
den wij met enkele gezinnen naar toe. Ik zie het
nog gebeuren. Vader en moeder hadden o een
bolderwagen wat spulletjes geladen e daar ging
het. In de schuur lagen balen st en los stro. Daar wij

Als kind (geboren in 1935) heb je in Aalst de 2e
wereldoorlog meegemaakt. Een aantal feiten
blijven in het kindergeheugen zitten. 

Wij woonden met vader, moeder en 5 kinderen
juist buiten Aalst aan de "grote weg". Aan de over-
zijde van ons huis was bos en hei. Stilletjes aan
komt de bevrijding naderbij. Wij hoorden reeds
een aantal dagen schieten. Vader luisterde stiekem
met de buurman via een verborgen radio naar
radio Londen. Vanuit de berichten die zij opvingen
woonden wij nu aan de Corridor". Aan tafel werd er
natuurlijk over gesproken en zover ik di alles kon
begrijpen waren de "tommies" genaderd tot aan
het Albertkanaal. Vandaar klonk kanongebulder.
Dan opeens op 11 september stoppen er Duitse
legervoertuigen en springen er soldaten af. Deze
nemen bezit van de hei en plaatsen er kanonnen
en mitrailleurs. Ook op het balkon boven de erker
van de woonkamer komt een vervaarlijk uitziend

Theo van den Bergh

Zomaar een verhaal



niets. Het blijken Engelsen te zijn. Natuurlijk
bereikt dit bericht ook de mannen die buiten de
wacht houden. Deze komen naar binnen. Ook
mijn vader was daarbij. Een van de Britten, met
een vervaarlijk snor kijkt mijn vader aan en zegt
dan in het Hollands: “ Maar meneer van den Bergh
wat doet u hier in deze hei? Iedereen was perplex
en zelfs de getrouwde mevrouw Mini Habraken
viel flauw. Wat is er gebeurd?”. Neef Jop van den
Bergh uit Heerlen was met zijn vriend Lex van de
Ven, eveneens uit Heerlen, op de fiets in Aalst op
vakantie geweest. Bij ome Karel. Beiden waren in
het begin van de oorlog naar Engeland ontkomen.
Joop kwam bij de Prinses Irene Brigade en Lex
kwam bij de secret service. Waarom deze in de hei
was werd duidelijk. De Britten zochten met boer
Kersten het fietspad naar Geldrop om te trachten
de aanwezige Duitse verdedigingsstellingen in
kaart te brengen. Nadat er wat chocolade was uit-
gedeeld verdween het mysterieuze gezelschap net
zo geheimzinnig als ze waren gekomen. Voordat
Lex vertrok wist deze nog te vermelden, dat de
Prinses Irene Brigade volgens planning enkele
dagen later door Aalst zouden trekken. 

Dan op maandag 18 september komt Meester Evers, die
in een andere boerderij met zijn gezin verbleef vertellen,
dat Aalst was bevrijd. Met ons alles zijn wij toen naar
Aalst gelopen. 's Avonds weer terug naar de schuur. Op
dinsdag 19 september zijn we met de "hoogkar" van
boer Kersten weer naar huis verhuisd. Maar niet lang,
want op die avond verscheen er boven Eindhoven, van
wat wij dachten, een prachtig vuurwerk. Niets was min-
der waar. Eindhoven werd gebombardeerd door de
Duitsers. Wij hebben toen in de schuilkelder die in ons
bos lag gezeten. Vervolgens hebben wij met ons gezin
nog enkele weken geslapen in Waalre. In de timmerfa-
briek van, van Mierlo. De oorzaak dat we niet bij Riek
terecht konden was het feit dat, één van de daar ver-
blijvende ondergedoken joodse mensen was
overleden.

met enkele gezinnen waren kreeg elk gezin een
ruimte toebedeeld en al snel werden er van de
balen stro "kamers" gemaakt. Eten, ja dat moest
ook nog gebeuren. Gelukkig konden de ouders wat
aardappelen, groenten en melk bij de boer kopen.

Voor vlees zorgden een paar broers van onze hulp
Riek door konijntjes te vangen Regelmatig kwamen
er Duitse soldaten uit de bossen. Zij wilden hun
uniformen ruiler voor burgerkleding. Zij zagen het
oorlogvoeren niet meer zitten en wilden naar huis.
Natuurlijk is dit voor jongens spannend. 

.... dan komt zondag 17 september. 's Middags met
boer Kersten d wei in om mee te gaan melken.
Opeens verschijnen er vliegtuigen uit de lucht en
beschieten de bossen bij de Eindhovense Golf.
Kersten riep alles bijeen, wat niet moeilijk was en
stopte ons onder de koeien en in de sloten. Wij
lagen maar enkele kilometers van het te beschie-
ten doel af Eindelijk rust en snel terug naar de
boerderij. Duidelijk was, dat er iets op handen was.
's Avonds werd er gezamenlijk de rozenkrans
gebeden Meester van der Meijden ging hierbij
voor. Dan maar het stro in en gaan slapen...... de
gehele avond en nacht werd er geschoten. De
schuur rammelde aan alle kanten. Onze ouders
vonden het beter dat de kinderen met de moeders
maar in de boerderij gingen. Spannend? Natuurlijk
hadden wij al die tijd geen licht. Ook in de woon-
keuken brandde een enkel kaarsje. De mannen
stonden buiten om de wacht te houden want het
krioelde van terugtrekkende soldaten. Plots gaat
de buitendeur open en er verschijnt een man in
een blauwe overal, helm op en een band om zijn
arm met het woord PAN erop. Deze vraagt heel
zenuwachtig naar boer Kersten. Deze meldde zich
en gaat mee naar buiten. 
Na een tiental minuten komen beiden terug verge-
zeld van onze mannen, maar ook met drie vreemd
uitziende soldaten. Van het taaltje verstaan we .

Theo samen met zijn zusje en buurmeisje op een 25 ponder
kanon van de Britten, tijdens hun doortocht in Aalst.

Theo samen met zijn zusje en buurmeisje in de trekker van
het  kanon.



heeft u nog ideeën die de expositie mooier of inte-
ressanter maken. Het zou ook kunnen zijn dat u nog
materialen, foto’s of verhalen heeft die bij kunnen
dragen aan deze exposite. Dit kan natuurlijk allemaal
op bruikleen of als donatie voor de stichting. 

Families
Wij denken dat de viering in 2019 een éénmalige
ervaring kan zijn voor de familieleden van de
slachtoffers op de begraafplaats. Velen hebben al
eens aangegeven in de toekomst een ceremonie
bij te willen wonen of de begraafplaats te willen
bezoeken. Wij als stichting willen hen gaan atten-
deren op de festiviteiten van 2019. Tijdens een
vergadering hebben we ook zitten denken of we
dan nog iets voor hen kunnen organiseren. Wij
dachten dan aan een gezamenlijk ontbijt/lunch of
koffietafel. Een battlefieldtour of lezing voor de
gasten en adoptanten zou ook een optie kunnen
zijn. Ook hier vragen wij u mee te denken.
Misschien heeft u een goed plan wat we de over-
gekomen familieleden kunnen bieden tijdens de
dagen van herdenking.

Herdenken en vieren doen we samen
Zoals u dus al heeft kunnen lezen vragen wij uw
hulp. Bovenstaand zijn maar enkele zaken die ons
nu te binnen schieten waarin u ons kan steunen.
Natuurlijk kan het zomaar zijn dat u iets bedenkt
waar wij in de verre verte niet aan gedacht heb-
ben. Dus heeft u iets wat de viering in 2019 kan
verbeteren laat het ons alstublieft weten. U kunt
contact met de stichting opnemen. De contact
gegevens staan achterin deze nieuwsbrief. Wij
rekenen op u.

17 september 2019 zal het 75 jaar geleden zijn
dat Valkenswaard werd bevrijd. Dit gebeurde
tijdens de operatie “Market Garden”. Net als
2014, toen het 70 jaar geleden was, zal de
operatie in het hele land herdacht worden met
verschillende festiviteiten. Natuurlijk heeft
Valkenswaard ook van alles op het programma
staan.

Al een behoorlijke tijd zijn diverse mensen en vere-
nigingen al druk bezig met het plannen voor de
activiteiten die in Valkenswaard rondom de bevrij-
ding plaats zullen vinden. De gemeente en de
diverse partijen hebben al enkele malen samen om
de tafel gezeten om hun plannen te bespreken. Het
geheel zal net als 2014 gecoördineerd gaan wor-
den door de stichting “Valkenswaard Viert”. Net als
4 jaar geleden zullen er weer vele militaire voertui-
gen door Valkenswaard trekken. Natuurlijk zal de
jaarlijkse herdenking op de begraafplaats onder lei-
ding van de “bond van wapenbroeders” worden
uitgevoerd, en zullen er nog vele andere activitei-
ten plaats vinden. Sommige van deze zijn al con-
creet en andere zitten nog in de planningsfase. Wij
hopen u hier spoedig meer concrete informatie
over te kunnen geven.

Expositie
Onze stichting zal net als in 2014 een expositie inrich-
ten over de oorlog rondom Valkenswaard en Waalre.
Dit was destijds een groot succes en de expositie
werd drukbezocht. Omdat wij denken dat het nog
beter kan willen wij u vragen hierover mee te den-
ken. Wat zou u graag in de expositie zien? Misschien

VWCAP

Activiteiten rondom 75 jaar bevrijding 

.

Een stukje van de expositie van de stichting  in 2014.

Veel origineel oorlogsmaterieel  trekt door Valkenswaard om
hun kampement in de gemeente op te slaan.



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:
JOSEPH ALBERT ERNEST SEATON

Rang:   Lance Corporal
Militair Nr:    3970389
Sterfdatum: 22/09/1944
Leeftijd:    29
Regiment:      Welch Regiment

1/5th Bn.
Graf nummer:  I. F. 4.

Aanvullende informatie:
Joseph werkte voorde oorlog bij de spoorwegen.
Hij was uit Stepney, oost-Londen. In de oorlog
diende hij bij het 1/5de bataljon van het Welch
regiment. 
Het regiment stuite op hevig verzet van de
Duitsers bij de brug tussen Netersel en Casteren.
Bij de gevechten rond deze brug sneuvelde de
toen 29 jarige Joesph. Hij liet een vrouw en twee
zonen achter. De zonen waren in 1944, 5 en 3 jaar
oud. In de jaren na de oorlog bezochten ze regel-
matig het graf van hun vader. Tegenwoordig komt
een kleinzoon nog regelmatig met zijn zoon rich-
ting Valkenswaard om het graf te bezoeken.

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

.


