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General Stöckmann lays wreath
At British War Cemetery
General Stöckmann laid a wreath at Brunssum War Cemetery, marking an historical and unique event. General Dieter Stöckmann gave Dutch-German relations a
tremendous positive boost. For the First time in Dutch post World War II history
the General, being a German Commander-in-chief of the Allied Forces in Central
Europe (JFC Brunssum), accepted the invitation from the
“Orange Committee of Brunssum”
To lay a wreath at the British War Cemetery on 4 May 1996.
By Ed Frieser - Photo‟s (JFC) & Foundation War Cemetery Brunssum.
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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:
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Cafetaria Dee Dee
Trichterweg 112 - 6446RD Brunssum, Ad & Yvonne Rienties
http://www.cafetaria-deedee.nl
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Tungelroy RK Kerkhof - RC Cemetery
Nederland - Netherlands

Pagina Page 8

Nieuwsbrief - Newsletter

Wounded Warriors Netherlands
is er voor alle - wel of niet - lichamelijk en of psychisch gewonde
(ex-)militairen/(ex-) geüniformeerde, diens gezin/familie en directe sociale omgeving.
Een bijzondere groep leden zijn Militairen en Veteranen die door de minister van defensie onderscheiden zijn met het Draaginsigne Gewonden (DIG).
Deze equivalent van de Amerikaanse „Purple Heart‟ wordt toegekend aan militairen
en veteranen die onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. Voor deze groep leden is het lidmaatschap
gratis.
Wil je lid, aspirant lid of friend worden vul het inschrijformulier in op de website.
http://www.woundedwarriors.nl
WWNL is er op gericht om haar leden op een actieve en aansprekende wijze te stimuleren om een negatief levenspatroon stap voor stap om te bouwen tot een meer
zinvol en gezond bestaan.
Kernwoorden van WWNL:
- Menselijk
- Positief ( I CAN …. )
- Laagdrempelig
- In de maatschappij
- Altijd dichtbij

Contact:
Wounded Warriors Zuid
piet@woundedwarriors.nl
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Dodenherdenking Brunssum 4 mei 2015
18.45 St. Gregorius kerk - 18.45 St. Gregorius church (Dorpstraat)
Remembrance Day Brunssum 4 May 2015
20.00 Kerkhoven - 20.00 Cemetery’s (Heufstraat)
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PROGRAMMA DODENHERDENKING 4 MEI 2015
18.45 uur
19.00 uur
19.45 uur
19.45-20.00 uur

Samenkomst St. Gregoriuskerk
Aanvang Internationale oecumenische dienst In St. Gregoriuskerk
Verzamelen bij de St. Gregoriuskerk, Dorpstraat.
Vervolgens onder begeleiding van de AFNORTH School Cadets Colourguard in stoet naar
de Algemene Begraafplaats
Klokken luiden St. Gregoriuskerk

Op de Algemene Begraafplaats:

19.59 uur
20.00 uur

Fly-over
Twee minuten stilte op signaal van de bugler van Harmonie Orkest Concordia

Openingsgebed

door Pastoor Delahaye

Openingswoord

door loco-burgemeester F. Joosten (Nederlands en Engels)

Declamatie

door Rik Jacobs, leerling van het Romboutscollege

Kransleggingen:

Loco-burgemeester F. Joosten, namens het Gemeentebestuur van Brunssum gezamenlijk met de Burgemeester van Alsdorf, de heer A. Sonders
(daarna handenschudden)
De kransleggingen worden muzikaal begeleid door het koperensemble van Harmonie Orkest Concordia
Een vertegenwoordiger van de Ambassade van Israël, namens de Staat Israël en het
volk van Israël gezamenlijk metLtGen J. Adamczak, namens Allied Joint Force Command Brunssum
(daarna handenschudden)
GENMAJ J.F.A.M. van Griensven, namens de Nederlandse Strijdkrachten JFC HQ Brunssum, gezamenlijk met Colonel Klaus-W. Bücklein, Commander German Delegation JFC
HQ Brunssum
(daarna handenschudden)
Lt Kol Roskam, namens de NATO AWACS Early Warning Force E3A Component Geilenkirchen gezamenlijk met de chef basiseenheid Hoofdinspecteur H. de Haas namens de Politie Brunssum
(daarna handenschudden)
De Voorzitter van Royal Air Forces Association, Amsterdam Branch/Club Limburg, de
Squadron Leader (rtd) R. Thompson gezamenlijk met Adjudant E.van de Elshout namens de Nederlandse Veteranen
Mevr. L. Herings en dhr. H. Frank namens Amnesty International afdeling Brunssum
gezamenlijk met Mevr. H. van Laanen-Hendriks en studenten Emmacollege namens
LVO Parkstad,
Dhr. J. Benes en dhr. W. Grenda namens de Scouting.

Individuele krans- of bloemenleggingen
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Doden Appèl

door dhr. R.J.M.J. Bindels
Het Doden Appèl wordt muzikaal begeleid door het koperemsemble van Harmonie Orkest
Concordia.

Declamatie

door Lea Leentjens, leerling van het Romboutscollege

Het Wilhelmus

door koperensemble Harmonie Orkest Concordia

Beëindiging plechtigheid op Algemene Begraafplaats door dhr. R.J.M.J. Bindels

Onder begeleiding van deAFNORTH School Cadets Colourguard in stoet naar de Britse Militaire Begraafplaats

Op de Britse Militaire Begraafplaats
Twee scouts houden de Ere-wacht bij het Brits monument

Openingsgebed

United Kingdom Reverend, A. Jones

Speciaal gebed

van de Krijgsmacht Rabbijn A. Ringer.

Muzikaal Intermezzo

Koperensemble Harmonie Orkest Concordia

Kransleggingen:

Loco-burgemeester F. Joosten namens Gemeente Brunssum.
GpCpt A. Beasant, UK senior officer, namens de Britse Strijdkrachten en Gemeenschap
bij het Allied JFC HQ Brunssum.
Squadron Leader (retired) Mr. Rex Thompson, Chairman Royal Air Force Association,
Amsterdam Branch/Club Limburg.
Een vertegenwoordiger namens de Veteranen van het “Eldershoes”
Mevr. Annemie Koopmans en mevr. Shirley van Dishoeck-Sinfield namens de Stichting War Cemetery Brunssum.

Declamaties

door Dana Mae Knowles en James Cameron van de International School UK Section
in Brunssum.

Vervolgens - na aankondiging van dhr. R. Bindels - 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.
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United Kingdom Reverend, A. Jones: “At the going down of the sun we will remember them”
"Last Post" gespeeld door bugler Harmonie Orkest Concordia.
Een minuut stilte. Gevolgd door het "Reveille", verzorgd door bugler van Harmonie Orkest Concordia.
Koperensemble Harmonie Orkest Concordia sluit de ceremonie af met het Britse Nationale Volkslied, "God
Save the Queen".

21:00 uur

Einde plechtigheid.

4 mei 2015 (Brunssum)
19.59 Fly-over
Beechcraft T-7 Navigator
Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht
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The national commemoration of Remembrance Day on 4 May
Every year on 4 May, the Netherlands commemorates the victims of war. On 5 May we celebrate the
fact that we were liberated. King Willem-Alexander and Queen Máxima will once again be present during the national commemoration of Remembrance Day this year in Amsterdam on 4 May. They will
lay the first wreath at the National Monument on Dam Square that evening, just before the two minutes of silence at eight o'clock observed in commemoration of all Dutch victims of war on Remembrance Day. Prime Minister Mark Rutte will be present during the national celebration of Liberation Day on
5 May. He will light the Liberation Day torch at the Liberation Festival in Assen. 4 and 5 May are inextricably connected with each other. The inherent connection between 4 and 5 May is once again reflected in this year's programme for both days.
National commemoration of Remembrance Day
The Mayor of Amsterdam, Eberhard van der Laan, will give a speech at the commemoration ceremony
on Dam Square. Nienke Woltmeijer, the winner of the secondary-school poetry contest in honour of 4
May, will recite her poem 'Silent witness'. Prior to the commemoration ceremony on Dam Square there will be a commemorative event in De Nieuwe Kerk, where former statesman and writer Jan Terlouw will deliver the Fourth of May Address. Over 1700 invited guests will attend that event, including
some of the first generation of those who were affected by the war, often accompanied to De Nieuwe
Kerk by their grandchildren.
Who do we commemorate?
People experienced the Second World War in very different ways, depending on who they were, what
they stood for, what they did or where they lived. All those different experiences are reflected in the
different commemoration ceremonies throughout the years. During the national commemoration of
Remembrance Day on 4 May, those various experiences come together and the dead are jointly remembered. Indeed, the memorandum that sets out who we commemorate on 4 May was deliberately
formulated in general terms to ensure the inclusion of all the different (groups of) Dutch victims of
war. Indeed, all those who remained behind experienced great personal grief for the loved ones they
lost.
„During the national commemoration of Remembrance Day we remember all those – civilians and soldiers – who have been killed or murdered in the Kingdom of the Netherlands or anywhere else in the
world in war situations or during peace-keeping operations since the outbreak of the Second World
War.‟ (Memorandum 2010)
The word „murdered‟ was added in 2010. In doing so, the committee wanted to respond expressly to
the call from within the Jewish community to explicitly mention the unique character of the Shoah.
During the national commemoration of Remembrance Day, wreaths will be laid for all Dutch victims of
war. The first wreath will be laid by the Dutch head of state on behalf of the population of the Netherlands. Subsequently, five wreaths will be laid by survivors of the war on behalf of the various groups
of victims of war. Those will be followed by the laying of wreaths by the Dutch authorities for all Dutch
citizens who lost their lives in Europa or Asia during or directly after the Second World War due to
their involvement in the resistance, due to the violence of war, internment or exhaustion, or due to
their having been excluded, persecuted and murdered in concentration and extermination camps simply because of who they were. Other wreaths will be laid for all military and merchant-marine personnel who died in the service of the Kingdom of the Netherlands during the Second World War, or afterwards, in war situations and in peacekeeping operations.
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Grafvazen
Eindelijk hebben wij een oplossing gevonden voor de opslag van de geschonken grafvazen. Dank zij de Gemeente Brunssum kunnen wij deze
permanent stallen op de algemene begraafplaats, direct naast Brunssum
War Cemetery. Wij zullen 1 week voor de jaarlijkse herdenkingen de graven voorzien van vazen en twee weken na de herdenkingen deze weer
verwijderen. Dit zal in samenspraak gaan met het onderhoudsteam van
de Commonwealth.
Foto‟s - Photo‟s: A Timmers
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Happy Birthday - Dame Vera Lynn
“20march 2015”
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W
M

ij feliciteren Mhoodt Shoes
et het 1 jarig bestaan.
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Mhoodt Shoes 1 jaar later
Ingespeeld op de behoefte van de klant
Maart 2014 is Eugene Wiering gestart met zijn schoenenwinkel in Winkelcentrum de Parel in Brunssum.
,,We zijn nu een jaar verder en veel ervaringen rijker,” aldus Eugene
Wiering die daaraan toevoegt: ,,Onze klanten hebben dan ook in het afgelopen jaar meer dan centraal gestaan. We hebben goed gekeken naar
hun behoefte. Daarop hebben we enkele aanpassingen gedaan in onze
collectie en merkaanbod. We hebben veel verschillende collecties bekeken en onze keuzes gemaakt voor de komende seizoenen.”
Naast de vertrouwde merken als Tamaris, Clarks, Carmens, Pitt,
Evaluna, Marila en La Stradaheeft Mhoodt Shoes nu het zeer sterke
comfort merk Footnotes en Maruti kunnen toevoegen aan de collectie.
Bestellen op maat
,,Niet geheel onbelangrijk is dat we meer merken voeren waar we kunnen bijbestellen, wat als voordeel heeft dat we een eventuele ontbrekende maat apart kunnen nabestellen op maat.”
Voor de heren heeft Mhoodt Shoes Rehab en Pall Mall (PME) binnengehaald voor een betere verdeling van het aanbod en prijsopbouw naast
de collecties van Clark, Melik, Australian en Giorgio.
Opvallend is de enorme toename van voetondersteuning producten die
zorgen voor meer comfort voor de voeten. ,,Ook het schoenonderhoud
dat we aanbieden wordt goed gewaardeerd. Zeer frequent poetsen wij
uw schoenen en mede dankzij de producten van Collonil heeft ook dit
een enorme groei doorgemaakt. Wij kunnen uw schoenen ook onderhouden als u daar zelf geen raad meer mee weet.”
Naast alle schoenservices staat Eugene Wiering met zijn team ook klaar
voor u met schoen- en kledingreparatie en een stomerij en reiniging.
Mhoodt Shoes diensten: dames schoenen, heren schoenen, schoenreparatie, schoenonderhoud, schoenonderhoud producten, voet ondersteuning producten, veters, riemen, sokken, cadeaubonnen. Aanvullende
service: kleding, gordijnen, dekens / dekbedden, vloerkleden, motorkleding, etc, etc.
Mhoodt Shoes
’t Winkelcentrum 4
Winkelcentrun De Parel Brunssum
Tel: 045-7370306
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2-4-2015 Anne-Marie Bowles and a good friend of Anne-Marie, Brian
Jäger standing by Anne-Marie‟s uncle George‟s Grave at Brunssum
War Cemetery. Phyllis Pitfield the wife of George, was her mothers
sister. Phyllis died in January 2011 at a grand age of 95, and her ashes were sent to Brunssum to be buried with George on 16 march
2013. The father of Brian was a Young German soldier during WWII.
He was taken POW in Normandy and was shipped to England.
Lest We Forget +
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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

Super Hero
Born in Bristol in 1917
Like others left school at 14
Journeyman printer
Fine sportsman
Big brother to two sisters
Support for his disabled father
Experienced King‟s Scout
Fine bass baritone voice
Volunteered into the Grenadiers
Chosen for their Reconnaisance Regiment
Then, with his soft West Country burr,
Transferred to the Gloucester Reconnaisance
Blown up and sunk off Sword Beach
Treated at Pinderfields, Wakefield
Back to war in time to fight across the Seine
Then through France, Belgium, Holland and Germany
As a Recce Troop Sergeant he fought at the sharp end
In a 7 ton scout car; head exposed 9 feet off the ground
Always ahead of the game, courting fire to report positions
Through four war ravaged countries in four months
He was killed by a shell splinter and never met his son
Sergeant 2617967 W E Ponsford died on a German roadside
He left a widow that still loved him, stuck at 27, into her eighties
Just one British military death in 326 thousand
He would have made a wonderful father
Only the enemy in front – my dad, Super Hero
By Tony Ponsford

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

