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Voor onze voorzitter Ruud Scholten (Midden) ging een langgekoesterde wens in vervulling, hij bezocht samen met 2 vrienden, Eugene Wiering (links) - voorzitter van
Ondernemend Centrum Brunssum en Wim Seelen (rechts) - Eigenaar van het Oorlogsmuseum Eyewitness te Beek de wereldberoemde, inmiddels 97 jarige zangeres
“Dame Vera Lynn” thuis in Ditchling (Engeland). Ruud en vrienden overhandigden
allerlei cadeaus en een persoonlijke brief van de Brunssumse Burgemeester Luc Winants, welke beschermheer van de stichting is. De mannen wachte een warm welkom met thee en cake. Na ruim anderhalf uur namen zij afscheid van de “Forces
Sweetheart”. Dit mag een onvergetelijk bezoek worden genoemd.
A dream came true, as our chairman Ruud Scholten finally got the change to meet
the great “Dame Vera Lynn” at here house in Ditchling - Sussex, together with his
friends Eugene Wiering (left) and Wim Seelen (right), owner of War Museum - Eyewitness in Beek (Netherlands). What a lovely warm lady she is. We will never forget
this very enjoyable afternoon.
I hope we‟ll meet again
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Ruud Scholten
Voorzitter - Chairman

AnneMie Koopmans
Secretaris - Secretary

Chris Baar
Penningmeester - Treasurer
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Jess Baar
Bestuurslid - Board Member & PR

Shirley van Dishoeck-Sinfield
Bestuurslid - Board Member
(Nieuw-New)
Welkom - Welcome Shirley

Bertie van Haaren
Bestuurslid - Board Member
(Uittredend - Leaving)
Bedankt - Thank you Bertie
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23 January 2015, 70 years liberation of Maasbracht and Brachterbeek was commemorated. This was done in the field along the Stationsweg at the monument to Eric Harden (VC) and the British soldiers who were killed here.
Present were the daughter of war hero Eric Harden, Julie with her husband Bob and
veterans Patrick Higgins (89) and Harry Bellars (92).
Harry was seriously injured in the fighting around Maasbracht- Station
Photo‟s Ed Tiebax
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Foto - Photo : JFCB

Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum, HQ JFC Brunssum, is located in
Brunssum, Limburg, the Netherlands, in the heart of Northwest Europe - an area
which is often referred to as "the balcony of Europe", or "land without frontiers" because of its easy access to several countries. JFC HQ Brunssum was built upon the
former HQ Allied Forces Central Europe's (HQ AFCENT) infrastructure, which has
been in use since 1967 and former RHQ AFNORTH.
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Two factors led to the establishment of HQ AFCENT here: When France withdrew
from NATO's integrated military structure in 1966 it became necessary for AFCENT to
vacate its headquarters in the French town of Fontainebleau where it had been established since its inception in 1953. At the same time, the closure of Limburg's coalmines, following the discovery of large quantities of natural gas in Groningen, led to
the offer by the Netherlands government to NATO the use of the former Hendrik
Mine infrastructure in Brunssum. Consequently AFCENT moved into its new home
on March 15, 1967. On June 1, 1967, the official inauguration ceremony took place in Brunssum.

The headquarter is laying on
coalmine which once was
one of the largest in the
area.

March 3, 2000, Headquarters AFCENT stood down and the new Regional Headquarters Allied Forces North Europe (RHQ AFNORTH) assumed command. The
AFNORTH Area of Responsibility kept its regional focus in Northern Europe.
July 1, 2004, Allied Forces North Europe (AFNORTH) ceased to exist, and became Allied Joint Force Command (JFC) Headquarters Brunssum. This was more than
just a mere name change for the NATO buildings and offices located in Brunssum,
it was a part of a major realignment of forces and command restructuring that NATO
was undertaking.
The restructuring process was initiated during the Prague Summit in November of
2002. During the Summit, Alliance members decided to change the structure of NATO commands in order to more effectively handle the security challenges of
the 21th century. It was decided that NATO's operational headquarters will no longer be tied to regional areas, giving NATO greater flexibility with the commands.
Restructuring commands was completed in 2005. Further restructuring of the NATO
operational commands took place in 2011 and in 2012 when the HQ changed its name to Headquarters Allied Joint Force Command (HQ JFC) Brunssum.
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Grevenbicht - Netherlands
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Roermond - Netherlands
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Remembrance Day Brunssum 4 May 2015
18.45 Church
20.00 Cemetery
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Programma Dodenherdenking 4 Mei 2015 (Brunssum) Concept
18:45
19:00
19:45
19:45
20:00

Samenkomst St Gregoriuskerk, Oecumenische Kerkdienst.
Internationale Oecumenische dienst in de St Gregorius Kerk
Verzamelen bij de St Gregorius Kerk, Dorpstraat.
tot 20:00 uur Klokken luiden St Gregorius Kerk.
Twee minuten stilte

- Openingsgebed Pastoor Delahaye
- Openingswoord Burgemeester L.M.C. Winants
Kransleggingen door vertegenwoordigers namens Gemeente Brunssum, Stadt Alsdorf, Ambassade van Israel, JFC
HQ, NATO AWACS Early Warning Force E3A Component Geilenkirchen, Politie Brunssum, Royal Air Forces Association, Nederlandse Veteranen, Amnesty International afd. Brunssum, leerlingen van het LVO en de Scouting.
Individuele krans- of bloemenleggingen
Doden Appèl
Declamatie door een jongere uit Brunssum
Het Wilhelmus
Beëindiging plechtigheid
Aankomst op het Britse Militaire Kerkhof. Twee Britse „Ceremonial Guards‟ houden de Ere-wacht bij het Brits
monument.
Openingsgebed United Kingdom
Muzikaal Intermezzo
Kransleggingen namens de Gemeente Brunssum, namens de Britse Strijdkrachten en Gemeenschap bij het Allied
JFC HQ Brunssum, namens de Air Force Association, Amsterdam Branch/Club Limburg, namens de Stichting War
Cemetery Brunssum.
Declamatie door leerling van de International School UK Section in Brunssum.
Vervolgens - worden door leerlingen en scouts uit Brunssum bloemen gelegd bij alle 328 graven op
het Britse Militaire Kerkhof en zullen 328 witte ballonnen worden los gelaten.
Tijdens deze bloemlegging zal een piper van de Coriovallum Pipe Band uit Heerlen het “Lament” spelen.
Mogelijkheid tot individuele bloemenhulde.
(niet zeker: voordracht door Engelse chaplain: “At the going down of the sun we will remember them)
"Last Post" gespeeld door bugler
Een minuut stilte.
Brunssum sluit de ceremonie af met het Britse Nationale Volkslied, "God Save the Queen".
21:00

Einde plechtigheid.

Foto‟s Linker pagina:
Anja Timmers en Freek Posthuma
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Ron Slangen GRAPHX is een jong en dynamisch ontwerpbureau uit Brunssum, dat
zich sinds 1997 gespecialiseerd heeft in het ontwerpen en onderhouden van moderne internetpagina's, het ontwerpen van drukwerk, reclame en vele andere grafische
toepassingen. Zo kunt u bij ons onder andere terecht voor het vormgeven van uw
huisstijl, waaronder uw briefpapier, visitekaartjes, folders, flyers, brochures en veel
meer. Ook fotobewerking is een van onze specialiteiten.
Ron Slangen GRAPHX staat bekend om zijn aantrekkelijke, moderne en doeltreffende websites. Door de jarenlange ervaring worden onze websites snel en geheel
naar wens van de klant geleverd, waarbij kwaliteit altijd bovenaan staat.
Web restyling
Bezit u reeds een website, maar is deze toe aan een opknapbeurt? Bij Ron Slangen
GRAPHX kunt u terecht voor het restylen van uw huidige website.

Design
Websites zijn er in alle soorten en maten. Veelal wordt er gebruik gemaakt van bestaande lay-outs en templates. Vaak resulteert dit in saaie, weinig uitnodigende
websites. Om websites een zo persoonlijk mogelijk uiterlijk te geven, wordt bij Ron
Slangen GRAPHX de volledige lay-out, alsook alle details met behulp van geavanceerde tekenprogramma's ontworpen. Knoppen, logo's, achtergronden en dergelijke
worden in samenspraak met de klant ontworpen, om zo tot een uitnodigend, modern
en interessant eindresultaat te komen. Voor een impressie van de vele mogelijkheden verwijzen wij u graag naar onze Portfolio.
Domeinnaamregistratie en Webhosting
Een passende domeinnaam voor uw website is essentieel. Wij adviseren u graag met
het maken van de juiste keuze. De webhosting wordt door Ron Slangen GRAPHX
geheel naar uw wens verzorgd. Door samenwerking met een gespecialiseerd hostingbedrijf wordt de kwaliteit en de bereikbaarheid van uw website gegarandeerd.
Kijk voor meer informatie op:

WWW.RONSLANGEN.NL
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Nieuwe Website:
Wij zijn druk bezig om onze website te vernieuwen, en aan te passen aan de huidige
standaard. Ook zal hij een modern en verfrissend uiterlijk gaan krijgen. Wij hopen
eind februari, begin maart hiermee klaar te zijn.
New Website:
We are busy with a brand new website. We hope its done in march 2015.
Bedankt - Thanks: Ron Slangen.

Grafvazen
Vooralsnog hebben wij nog geen perfecte oplossing voor de opslag van de geschonken grafvazen. Wij zijn hierover
nog in overleg met de Commonwealth
War Graves Commission en hopen binnenkort met een passende oplossing te
komen
Wij houden U op de hoogte
Foto - Photo: A Timmers
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25-11-2014
John Davies uit Schotland bezoekt in Brunssum het graf van zijn vader, Sidney Arthur Davies welke hij nooit heeft gekend. John bezoekt zijn vaders graf 2 keer per
jaar. John was slechts enkele maanden oud toen zijn vader op 23 jarige leeftijd
sneuvelde bij de gevechten rond Geilenkirchen net over de Nederlandse grens in
Duitsland.
Mr. John Davies from Perth (Scotland) standing in front of his fathers Grave at
Brunssum War Cemetery. John was only a few months old when his father, Sidney
Arthur Davies died at the battle for Geilenkirchen in Germany, just over the Dutch
border.
Wij zullen hem herdenken - We Will Remember Him
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14-06-2015
Onthulling van een nieuw lancaster monument te Schinveld.
Verlengde Julianastraat te Schinveld.
Meer info volgt.
Unveiling of a new lancaster monument in Schinveld
More information will follow.
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Holland Branch
The Royal British Legion
The Royal British Legion (RBL), soms kortweg The Legion genoemd, is een van de
grootste goede doelen van het Verenigd Koninkrijk. Zij ziet het als haar taak om financiële, sociale en emotionele steun te geven aan hen die hebben gediend of momenteel dienen binnen de Britse strijdkrachten. En hoewel de behoeften in de loop
der jaren zijn veranderd, is de noodzaak van dit werk nog steeds van groot belang.
Het RBL opgericht in 1921, als een stem voor de veteranen, telt tegenwoordig meer
dan 360.000 leden, die wereldwijd blijven zorgen dat deze stem niet ongehoord zal
blijven.

Poppy Appeal
John McCrae, een arts die diende aan het westelijk front tijdens de Eerste Wereldoorlog en diep geraakt door de verschrikkingen, schreef het gedicht in Flanders
Fields. In dit beroemde gedicht verwijst hij naar de poppy (klaproos) het enige dat
groeide in de omgewoelde grond. In 1918 werd Moina Michael, een Amerikaanse
professor en humanitaire, zo geïnspireerd door dit gedicht, dat ze klaprozen begon
te verkopen aan vrienden om geld in te zamelen voor de oudgedienden. Sinds 1922
worden de poppies gemaakt door gewonde, zieke en gehandicapte oud-gedienden in
de Poppy Factory in Richmond (Surrey). Elk jaar betuigd het Verenigd Koninkrijk
haar steun voor het liefdadigheidswerk van de RBL via het Poppy Appeal.

Holland Branch
De Nederlandse afdeling van het RBL heeft ongeveer 150 leden verspreid over Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Onder hen zijn Britse (ex)militairen, maar ook
Nederlandse mannen vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Britse
strijdkrachten hebben gediend, als mede familieleden, partners en vrienden.
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Het lidmaatschap staat open voor iedereen, die het belang inziet van het welzijn van
onze veteranen en hun familieleden.
Hier in Nederland hebben we een aantal prioriteiten, waaronder het werven van
fondsen voor de Poppy Appeal van oktober tot 11 november en de eervolle plicht om
de Britse herdenkingsdienst te organiseren die elk jaar rond 11 november wordt gehouden op de begraafplaats Arnhem Oosterbeek War Cemetery. Tevens worden leden gedurende het jaar uitgenodigd voor diverse ceremonies en plaatselijke evenementen waarbij het Legion is betrokken. Ook ondersteunen we de bezoeken van andere organisaties die hun eigen diensten willen houden
Meer informatie over onze activiteiten en het lidmaatschap vindt u op onze website:
http://www.trblhollandbranch.nl
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Herdenk hen die gevallen zijn voor onze vrijheid
Remember those who fell for our freedom
STICHTING WAR CEMETERY BRUNSSUM
Stichting-Foundation:
War Cemetery Brunssum
Beschermheer-Patron
L. Winants
Burgemeester-Mayor

Heugerstraat 21F
6443 BR Brunssum
Nederland - Netherlands
ANBI geregistreerd
Tel:
+31-(0)45-5256377
E-mail:

warcemeterybrunssum@
gmail.com
Bank: Rabobank
Reknr-Bankaccount:
160848210
IBAN/SEPA:
NL14RABO0160848210
BIC: RABONL2U

Stichting War Cemetery Brunssum
The First Commonwealth Cemetery with graveadoption in the World!

