Nieuwsbrief - Newsletter
STICHTING WAR CEMETERY BRUNSSUM
FOUNDATION WAR CEMETERY BRUNSSUM
Nr 1 - 2011

Even voorstellen - May we introduce ourselves

In dit nummer:
EVEN VOORSTELLEN

1

BLOEMLEG SERVICE

1

VOOR
FAMILIELEDEN

200 GRAVEN GEA-

2

DOPTEERD

3 BROERS

2

POPPY DAY 2011

3

ONDERHOUD KERK-

3

AnneMie Koopmans

Chrisje Baar

Ruud Scholten

HOF

Secretaris
Secretary

Penningmeester
Treasurer

Voorzitter
Chairman

BEDANKT

Stichting - Foundation
War Cemetery Brunssum

Stichting - Foundation
War Cemetery Brunssum

Stichting - Foundation
War Cemetery Brunssum

Woonplaats
Residence

Woonplaats
Residence

Woonplaats
Residence

Brunssum

Brunssum

Brunssum

Bloemleg service voor familieleden
Special flowerservice for relatives

Speciaal voor familieleden
van onze ongekomen bevrijders, bieden wij een bloemlegservice aan. Men kan
een bepaald bedrag aan
ons overmaken o.v.v. de
naam van de soldaat en
zijn grafnummer. Wij zullen
dan zorgen dat bloemen bij
zijn graf gelegd worden

Specially for the relatives
of our liberators we offer a
flowerservice: for a amount
of money transferred to us,
combined with the name of
the deceased and the number of his grave, we will
take care of laying flowers
on his grave
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200 graven geadopteerd - 200 graves adopted
Tot nu zijn al meer dan 200
graven op Brunssum War
Cemetery geadopteerd.
Wij streven ernaar dat met
dodenherdenking 2012 (4
mei 2012) alle graven geadopteerd zullen zijn.

Foto’s rechts
Photo’s right
Pascal Moors ©

THEY
JOINED THE
ROYAL ARMY
MEDICAL
CORPS IN
THE HOPE
THAT THEY
COULD SAVE
LIVES.

Wij danken alle adoptanten
voor hun betrokkenheid,
opdat “onze jongens” nooit
vergeten worden.
Voor aanmeldingen:

Up to this moment already over 200 graves have
been adopted at Brunssum War Cemetery.
Our goal is to get all graves adopted by Remembrance Day 2012.
We would like to thank all
the adoptants for their
involvement. It will contribute to never forgetting "
our boys".

Zie ons adres op de laatste
pagina.

3 Broers - 3 Brothers
De drie broers Troke waren allen
zogeheten " gewetensbezwaarden". Hoewel ze niet wilden
doden, hadden ze besloten dat
ze in ieder geval moreel verplicht
waren om op welke manier dan
ook te helpen om de tirannie van
het Naziregime een halt toe te
roepen. Alle drie namen ze dan
ook dienst in de Royal Army
Medical Corps, als hospik. Ze
waren alle drie begaafde musici
en kunstenaars.
“Albie” Albert en Len Troke namen deel aan het Ardennenoffensief van december 1944.
Albie werd op 30 december 1944
gedood, nadat hij terug moest

trekken uit een vooruitgeschoven
post in een boerderij die werd
beschoten door de Duitsers. Op
de weg terug kon hij zijn vriend
Bill niet vinden en hij ging terug
naar de boerderij. De boerderij
werd echter getroffen door een
granaat en zowel Albie als Bill
vonden hierbij de dood. De beide
vrienden zijn naast elkaar begraven op ons oorlogskerkhof.
Albie's broer, Len, was als een
van de eerste geallieerde soldaten ter plekke en had de ondankbare taak zijn eigen broer te
identificeren.
Foto: Gary Francis uit Australië
bij het graf van zijn oom.

3 Broers - 3 Brothers

V.L.N.R. - F.L.T.R.
Albert “Albie” Troke
Jack Troke
Len Troke
© Gary Francis

The three brothers were all
conscientious objectors who
decided that, although they
could not condone the taking
of a life, they were morally
bound to assist in any way
they could to combat Nazi
tyranny. They joined the
Royal Army Medical Corps in
the hope that they could
save lives. All three brothers
were talented musicians and
artists.
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Albie and Len Troke were
caught up in the Ardennes
offensive of December 1944
and Albie was killed on 30
December 1944. He apparently was ordered to fall
back from an advance dressing station in a farm house
that was under attack by the
Germans. He was unable to
find his mate Bill and so returned to the farm house to
search for him. The farm
house was hit by a German

shell and Albie and his mate
Bill were killed. Bill, or William Dormor, is buried next
to Albie at Brunssum cemetery. Albie’s brother Len was
amongst the first allied soldiers at the scene, and faced
the heartbreaking task of
identifying his brother’s
body.
Upper Photo: Gary Francis
from Australia at Albert
Troke’s headstone aug 2011.
Albert was his uncle.
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Poppy Day 2011

Poppy Day
Brunssum War
Cemetery
11 november
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Poppy Day 2011
Remembrance Day, ook wel
Armistice Day of Poppy Day
is in het Verenigd Koninkrijk
en andere de landen van het
Gemenebest de dag waarop
de gevallenen van de Eerste
Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten
sindsdien worden herdacht.
Een afvaardiging van Britse
militairen herdenkt dan de
doden op het kerkhof te
Brunssum.
11-11-2011 11.00 uur

Remembrance Day (also
known as Poppy Day, Armistice Day or Veterans Day) is
a memorial day observed in
Commonwealth countries to
remember the members of
their armed forces who have
died on duty since World
War I. This day, or alternative dates, are also recognised
as special days for war remembrances in many nonCommonwealth countries.
Remembrance Day is observed on 11 November to re-

call the official end of World
War I on that date in 1918,
as the major hostilities of
World War I were formally
ended "at the 11th hour of
the 11th day of the 11th
month" of 1918 with the
German signing of the Armistice. (Note that "at the
11th hour" refers to the passing of the 11th hour, or
11:00 a.m.)

NOVEMBER
2011
11.00UUR
BRUNSSUM
WAR
CEMETERY

Onderhoud Kerkhof - Maintenance of the cemetery
Zoals u wellicht is opgevallen zijn
er een aantal kale plekken op de
oorlogsbegraafplaats te Brunssum waar bomen werden verwijderd. Het is normale praktijk dat
wanneer bomen verwijderd worden men een aantal maanden
moet wachten totdat de grond
zich stabiliseert vooraleer men
tot nivellering kan overgaan. De
herstelwerkzaamheden zijn voor
begin november ingepland. De
grond wordt effen gemaakt en er
zal gras ingezaaid worden.

As you may have noticed, there
are a few " bold spots" on the
cemetery grounds. These are
caused by the removal of a few
trees. These spots will of course
be repaired. The trees will be
replaced by grass, but the
ground has to stabilise for a few
months. In november the soil
will be egalised and filled will
seeds of grass.

Bovendien willen wij U er
nogmaals op attenderen dat
het verwijderen van planten,
danwel het ingraven van
nieuwe planten op het kerkhof ten strengste verboden
is.
Snijbloemen genieten de
voorkeur. Plantjes in potjes
mogen ook.
U kunt bloem en plantresten
deponeren in de compostruimte linksachter op de begraafplaats.
Kunststof vazen dienen zelf
aangeschaft te worden.
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Onderhoud
Maintenance
Brunssum War Cemetery

Herdenk hen die gevallen zijn voor onze vrijheid
Remember those who fell for our freedom
STICHTING WAR CEMETERY BRUNSSUM

Stichting War Cemetery
Brunssum
Heugerstraat 21F
6443 BR Brunssum
Nederland - Netherlands
Tel:
+31-(0)45-5256377
E-mail:
warcembrsm@live.nl
Bank: Rabobank
Reknr-Bankaccount:
160848210
IBAN/SEPA:
NL14RABO0160848210
BIC: RABONL2U

Bezoek ons op! - Visit us!
www.warcemetery.nl
Bedankt - Thanks
Een speciaal woord
van dank willen wij
richten aan onze
sponsoren en iedereen
die onze stichting een
warm hart toedraagt.
Wij noemen hierbij in
het bijzonder:

Bedankt..
Thank You..

Our special thanks go
to our contributors
and to every one else
who wishes our foundation all the best. In
particular we want to
thank:










Gemeente Brunssum
Plus Quaedvlieg Brunssum
PAK Brunssum
Gastronomie Smeets Merkelbeek
Fotostudio A.B. Brunssum & Valkenburg
Adviesbureau van Oppen/Pelzer Brunssum
LOO - Lokale Omroep Onderbanken
Mr. H. van Haaren

