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Nieuw lid stichting - New member of the foundation!
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Woonplaats Residence: 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

4

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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Adopteer een graf - Adopt a grave
Tot nu zijn al meer dan 244
graven op Brunssum War
Cemetery geadopteerd.
Er zijn echter nog 84 graven
vrij ter adoptie. Mocht U nog
een graf willen adopteren,
of U kent iemand die dit
graag zou willen!
Voor aanmeldingen:

Foto’s rechts
Photo’s right

Zie ons adres op de laatste
pagina.

Pascal Moors ©

Voor meer informatie zie
onze website:
www.warcemetery.nl

Lest we Forget

Up to this moment already over 244 graves have
been adopted at Brunssum War Cemetery.
However, 84 graves are
still free for adoption. If
you are interested in
adopting a Grave, or if
you know someone who is
interested we like you to
let us know.
Applications for adoption
can be sent to our address, as placed on the
last page of this newsletter.
For more information
please see our website.
www.warcemetery.nl

Pvt. James Perry † Age 21, Highland Light Infantry
RALPH
PEETERS
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Sinds 2011 heb ik het graf geadopteerd van Pvt. James Perry †.
Na enkele graven geadopteerd te
hebben in Margraten, vond ik het
initiatief voor graf adoptie op het
Britse kerkhof in Brunssum, mijn
woonplaats een super idee, en ik
heb mij meteen aangemeld voor
de adoptie van een graf alhier .
Ik heb het geluk dat ik in contact
sta met de broer van James
Perry, John Perry die mij nog wat
mooie verhalen over hem kon
vertellen. Alleen heeft zijn eigen
broer John geen foto van hem
(helaas). Ooit hoop ik toch een
foto van James te kunnen bemachtigen...Dat is toch altijd het
mooiste “om het graf een gezicht
te geven”

Since 2011 I have adopted the
Grave of Pvt. James Perry †.
After adopting several graves at
Margraten Cemetery i really
embraced the initiative of Grave
adoption at the British War Cemetery Brunssum in my hometown. Luckily i am in contact
with his brother John Perry. John
tells me all kinds of story’s of
James. It is a pity that he does
not have a photograph of James,
but i hope that someone has his
Photograph for me (Archives?).
That would be really great: A
Grave with a face!
Ralph Peeters, Brunssum.

Ralph Peeters, Brunssum.

Belangrijke data (kalender) - Important dates (calendar)
4 mei - 4 May
Dodenherdenking - Remembrance Day (Dutch)
11 november
Dodenherdenking (UK) - Poppy Day
25 & 26 December
Kerstmis - Christmas
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Dodenherdenking 2012 - 4 Mei

Remembrance Day 2012 - 4 May
Voor de internationale oecumenische dienst wordt U om 18.55
uur verwacht in de Gregoriuskerk, alhier. De kerkviering begint om 19.00 uur. Aansluitend
zal de officiële herdenking om
20.00 uur op de Nederlandse en
Engelse begraafplaats plaatsvinden.
Wij hopen U welkom te mogen
heten bij deze jaarlijkse Dodenherdenking om gezamenlijk op
gepaste wijze eerbetoon te geven aan onze gevallenen.

To attend the international oecumenic church service you are
kindly requested to be seated at
18:55 hrs. in the St Gregorius
Church in Brunssum. The church
service is scheduled to start at
19:00 hrs. Subsequently the
official commemoration at the
Dutch and British Cemeteries will
commence at 20:00 hrs.

4 MEI
2012
BRUNSSUM
WAR
CEMETERY

We are looking forward to your
attendance at this annual Memorial Service and to appropriately
commemorate our fallen victims.

Op zoek naar gegevens van gevallen soldaten
De Service Records
van onze gevallen soldaten kunt U opvragen
(indien mogelijk) via
het (rechts) bijgevoegde adres. Mocht U slagen, zouden wij het op
prijs stellen als U deze
informatie met ons zou
willen delen.
Met dank aan Mr. Cecil
Newton

http://www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDefence/WhatWeDo/
Personnel/ServiceRecords/
MakingARequestForInformationHeldOnThePersonnelRecordsOfDeceasedServicePersonnel.htm
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Herdenk hen die gevallen zijn voor onze vrijheid
Remember those who fell for our freedom
STICHTING WAR CEMETERY BRUNSSUM

Stichting War Cemetery
Brunssum

BSA M20
1943

Heugerstraat 21F
6443 BR Brunssum
Nederland - Netherlands

Brunssum
War Cemetery
February 2012

Tel:
+31-(0)45-5256377

Photo:
Bjorn
Nuchelmans

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:

Wreath 2012
Sponsored by:
Keurslagerij Gerard Nuy

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:











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

