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Nieuw lid stichting - New member of the foundation!
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Bertie van Haaren
Bestuurslid - Committee Member

Herdenk onze doden!
Remember our dead!

Stichting - Foundation
War Cemetery
Brunssum

POPPY DAY 2012

Woonplaats Residence: Kerkrade
bertie@warcemetery.nl

Brunssum War Cemetery
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

In this edition:

11-11-2012 / 10.30-11.30 uur/hour

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

New member of
the foundation
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Friday 5th October 2012
Service of Remembrance - Lancaster Bomber R5701
Platanendreef - Brunssum (Netherlands)
5th October 1942 † - 5th October 2012: Lest We Forget!
Vrijdag 5 Oktober 2012
Herdenkingsceremonie - Lancaster Bommenwerper R5701
Platanendreef te Brunssum
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Photo’s: R. Sipkema

Flying Officer:
Neville Briant DFC †
Pilot Officer:
Leslie Dorward DFC RAAF †
Pilot Officer:
Kenneth Harrison DFM †
Sergeant:
John Dawson †
Sergeant:
Augustus Desmond †
Sergeant:
Kenneth MacKay DFM †
Sergeant:
Albert Musgrave †
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Geachte heer/mevrouw,
In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren
en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):
http://www.warcemetery.nl/
Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge
van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als
'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on
the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren
dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.
Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven
en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als
haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven
van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.
Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal
voor het eerst gebeuren vanaf 15 juni 2012. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies
opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek
via de website van de KB.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de
auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel
gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben.
Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft
en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.
De KB zal uw site archiveren met behulp van het programma Heritrix [1]. Deze software is zo
ingesteld dat uw webserver er weinig tot geen last van zal ondervinden. We streven er naar
om de webpagina's op het toegankelijke deel van de site zo volledig mogelijk te archiveren.
Eventuele beperkende aanwijzingen in het zgn. robots.txt-bestand [2] zullen we daarbij negeren.

Met vriendelijke groet,
Jan Schouws
Hoofd Product Support
Koninklijke Bibliotheek

Website www.warcemetery.nl opgenomen in het Digitaal Erfgoed van de Koninklijke Bibliotheek
Website www.warcemetery.nl incorporated in the Preservation of the Digital Heritage of the
National Library of the Netherlands
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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
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

Op 7 september 2012 bezocht een delegatie van het Schotse Regiment “The Cameronians”
Brunssum War Cemetery. Er werd een korte herdenkingsceremonie gehouden.
On september 7th 2012 a delegation of the Scottish Regiment “The Cameronians” visited
Brunssum War Cemetery and there was a short remembrance ceremony.
Met dank aan - Thanks to: War Graves Sittard: http://www.wargravessittard.org

www.warcemetery.nl

