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Terugblikken en vooruitzichten
Twee jaar geleden werden we verrast door een
pandemie, waarvan we nu in de naweeën zitten.
Echter nu dit amper “achter de rug” is hebben we te
maken met een oorlog niet zo ver van ons vandaan.
Een oorlog waarvan we allen hoopten dat deze nooit
meer binnen Europa te zien zou zijn. Dagelijks wordt
men via de media geconfronteerd met beelden
van verwoesting, slachtoffers en vluchtelingen.
Deze oorlog heeft vele raakvlakken met de Tweede
Wereldoorlog en daarom ook met de waarde van onze
stichting. Het plaatst onze herdenkingen in een ander
daglicht. Jaar na jaar werd er in diverse toespraken bij
herdenkingsbijeenkomsten de hoop uitgesproken dit
niet meer mee te hoeven maken. En plots is het weer
angstvallig dichtbij. Onze gedachten gaan uit naar alle
slachtoffers van die verschrikkelijke nieuwe oorlog,
maar het maakt het voor ons des te belangrijker
om onze kerntaak niet uit het oog te verliezen. We
moeten ervoor zorgen dat we de slachtoffers uit de
voorgaande oorlogen niet gaan vergeten.
Gelukkig is hier weer ruimte voor. Want nu alle
maatregelen rondom Corona in Nederland weer zijn
verdwenen, zullen we op 4 mei weer gezamenlijk de
slachtoffers op de begraafplaats en diverse andere
plekken kunnen herdenken. En de dag erna, 5 mei,
vieren we de vrijheid!

Wij kunnen ons voorstellen dat deze vrijheid dit jaar
nog wel uitbundiger gevierd zal gaan worden als
de jaren voor de pandemie. Eindelijk weer samen
feesten, en dingen doen die lange tijd niet mogelijk
waren. Met hierbij in het achterhoofd misschien wel
de gedachte aan de oorlog in de Oekraïne. Dit laat
weer zien hoe belangrijk die vrijheid is, en dat het
niet vanzelfsprekend is dat deze er is. Voordat je het
weet is hij je ontnomen en ziet de wereld er plots heel
anders uit.
In deze nieuwsbrief hebben we de informatie
opgenomen van de herdenkingen binnen de
gemeenten Valkenswaard en Waalre op 4 mei. We
hopen dat men in groten getale aanwezig zullen zijn.
Verder hebben we een update over de korte enquête
die we rondgestuurd hebben en zoals gewoonlijk wat
andere artikelen met betrekking tot de stichting en
ons werkgebied.
We hopen nog steeds op meer input van de lezers
om deze nieuwsbrief zo divers mogelijk te maken. De
nieuwsbrief is voor jullie, maar mag ook door jullie. Dus
als men wil, kan men verhalen, foto’s en andere zaken
die interessant kunnen zijn sturen naar de stichting
zodat we deze kunnen doorspelen naar de redactie.
Dit kan via het gebruikelijke adres:
info@erfgoed40-45.nl

.
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Update vragenlijst
Eind vorig jaar hebben we als stichting een
vragenlijst verstuurd naar al onze adoptanten. We
snappen dat mensen graag zouden willen weten
wat er met de resultaten gedaan is en hieronder
zullen we proberen een beknopt overzicht hiervan
te geven.
De hoofdreden om de vragenlijst te versturen
was om het adressenbestand van de adoptanten
weer up to date te krijgen. We hadden het gevoel
dat we enkele adoptanten niet konden bereiken
waardoor de communicatie niet optimaal
was. Daarnaast wilden we van de gelegenheid
gebruik maken om wat feedback op te vragen
over onze werkzaamheden, om te zien of er nog
verbeterpunten kunnen worden aangebracht.

Scrrenshots van de nieuwe website.

Al snel bleek dat het goed was dat we dit initiatief
hebben genomen. Want, hoewel we maar ongeveer
van 60% van de adoptanten antwoord hebben
mogen ontvangen bleek dat een groot gedeelte
van de adoptanten een adres- dan wel email
adreswijziging hadden waarvan wij niet op de hoogte
waren. Uiteindelijk zijn er na de doorgevoerde
wijzigingen nog 3 adoptiegraven waarvan we op
geen enkele mogelijkheid in contact komen met
de adoptanten. Deze reageren niet op mail, post en
bij huisbezoek blijken deze verhuisd te zijn. We zijn
dan ook voornemens om deze adoptanten vanaf
15 juni van het adoptieregister te verwijderen als er
voor die tijd geen contact is geweest, omdat we er
van uit gaan dat er geen behoefte meer is aan de
adoptie. Verder hebben we een lange wachtlijst waar
mensen in de rij staan om de adoptie over te nemen.
Het is uiteindelijk altijd de bedoeling geweest van
het adoptieprogramma om betrokkenheid bij het
geadopteerde graf te creëren. Bij deze dan ook de

laatste oproep aan de adoptanten van de graven
I.E.03, I.E.04 en II.B.07 om te reageren voordat het
graf in het register wordt overgezet.
Daarnaast hebben we veel reacties op de overige
vragen gekregen. Helaas kunnen we niet iedere
reactie individueel hier behandelen, maar mochten

er vragen over zijn dan kunt u altijd contact met ons
opnemen. Enkele zaken die opvielen willen we hier
wel even aanhalen.
Als eerste hartelijk dank voor alle complimenten die
werden gegeven, het voelt goed voor onze leden
om te weten dat het werk zo gewaardeerd wordt.
Daarnaast viel het ons op dat veel mensen denken
dat wij als stichting verantwoordelijk zijn voor de
herdenkingen op 4 mei en 17 september. Dit zijn wij
niet en we hebben dus ook geen invloed gehad op
het aantal bezoekers tijdens de coronaperiode. Op
4 mei wordt de herdenking georganiseerd door de
gemeente Valkenswaard i.s.m. de 4 mei stichting en
op 17 september door de gemeente i.s.m. met de
bond van wapenbroeders.
Ook viel ons op dat veel mensen diverse zaken niet
duidelijk terug kunnen vinden op onze website.
Mensen missen informatie, die er wel degelijk op
staat. Gelukkig zijn we al een heel eind gevorderd
met de nieuwe website en hopelijk is dan alles een
stuk overzichtelijker. We houden u op de hoogte over
wanneer deze in de lucht gaat.
Als laatste willen we de adoptanten die niet
gereageerd hebben oproepen om dit alsnog te doen.
Voornamelijk het stukje adresgegevens is voor ons
zeer belangrijk zodat we altijd met u kunnen blijven
corresponderen over uw adoptie.
Bij voorbaat dank.

.

Corné Kolsteren

Onze medewerkers stellen zich voor
In deze nieuwsbrief wederom een vrijwilliger van
onze stichting, die zich aan u voorstelt. Deze keer
is het de beurt aan Corné Kolsteren die zijn verhaal
hieronder toelicht.

Mijn naam is Corné Kolsteren (1968) en woon samen
met mijn vrouw Natasha en zonen Floris en Oscar in
Maarheeze. Ik ben als bedrijfsmakelaar actief bij mijn
eigen kantoor Kolsteren Bedrijfshuisvesting. Als balans
voor mezelf probeer ik daarnaast altijd iets te doen
wat niet commercieel is, waar ik andere mensen met
andere ideeën ontmoet, waar ik het gevoel heb dat ik
iets kan bijdragen aan iets nuttigs en iets algemeen.
Na 10 jaar lid te zijn geweest van serviceclub Kiwanis
heb ik op een oproep van de Stichting Erfgoed 40-45
voor vrijwilligers gereageerd. Sinds 2018 ben ik lid.
Ik heb eigenlijk helemaal niets met legergroen, tanks
en/of uniformen. Toch lopen deze zaken en met name
de “oorlogsslachtoffers” onbewust als een rode draad
door mijn leven. Als kleine jongen ben ik opgegroeid
met 3 opa’s en oma’s waarbij ik pas op latere leeftijd
mezelf ben gaan afvragen wat nu eigenlijk de exacte
reden of oorzaak hiervan was. (Mijn moeder is als kind
van een Nederlandse man en Duitse vrouw geboren
in de hongerwinter in Amsterdam en als vondeling
afgestaan aan het Rode Kruis – pas op late
leeftijd hereniging). In de zoektocht naar dit
familieverleden komen alle goede en foute kanten
bijeen: van actieve deelnemingen in het verzet

– Nederland verdedigen op de Grebbeberg - tot
als frontsoldaat in een Duits uniform naar Rusland.
Allemaal familie – allemaal gewone mensen – historie
waar wij ons leven nu aan te danken hebben.
In deze zoektocht ben ik mezelf dan ook bewust
geworden van een aantal zaken: Oorlogsslachtoffers
zijn niet alleen de overledenen, maar ook vaak
de overlevenden. Wij hebben ons leven en onze
welvaart te danken aan deze oorlogsslachtoffers.
Binnen de stichting probeer ik naast ondersteuning
van algemene zaken het verhaal te achterhalen
van de soldaten die op de begraafplaatsen liggen.
Wie is de persoon, waar woonde hij, wat was zijn
beroep, heeft hij nog familie en kunnen we hem een
gezicht geven... Ik kan je zeggen, het is verslavend
(en tijdrovend)! Het is een grote puzzeltocht waarbij
je stukje bij beetje inzicht verkrijgt in de persoon, de
achtergrond en het verleden. Veruit het mooiste en
indrukwekkendste resultaat tot nu toe is de puzzel
van de op onze begraafplaats gelegen soldaat Giles.
Als Joodse in Hamburg geboren jongen Erich Selig
via een kindertransport Duitsland ontvlucht – 5 jaar
later als 18 jarige Engelse soldaat Erik Giles net over
de grens bij Valkenswaard neergeschoten. Vader
overleden in Auschwitz, moeder en zoon leefden nog..
De zoektocht gaat verder ! Net als in mijn persoonlijke
verhaal is ook hier van toepassing “Oorlogsslachtoffers
zijn niet alleen de overledenen, maar
ook vooral de overlevenden.”
Lest we forget!
In
de
Nieuwsbrief van April
2020, schreef Corné het
stuk over de soldaat Selig, alias
Giles. Het stuk heet: “Van Hans naar
Herbert”. Dit interessante verhaal gaat
over de achtergrond van de soldaat Herbert
Eric Gunter Giles die begraven ligt op de
militaire begraafplaats Valkenswaard.
Deze militair bleek van afkomst een Duitse
jongen met een Joodse vader. Hoewel vader in de
Duitse concentratiekampen terecht komt, en daar
uiteindelijk ook sterft, weet Herbert via zogenaamde
Kindertransporten Groot Brittanië te bereiken. Mocht
men geïnteresseerd zijn in dit verhaal dan kan men
deze nieuwsbrief via de website nog terug lezen.

.

Raimondo Bogaars

Goederen op de Bon
Nu de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne is
uitgebroken gebeurt er veel op het wereldtoneel.
Wat wij hier als Nederlander al snel van merken
is dat bepaalde goederen duurder en schaarser
worden. Tijdens de eerste golf van de Corona
pandemie was toiletpapier erg in trek en werd hier
behoorlijk op gehamsterd.
Zowel in de Eerste Wereldoorlog als in de Tweede
Wereldoorlog bestond in Nederland distributie,
waarbij allerlei voedingsmiddelen en goederen “op
de bon” waren. Dit werd in eerste instantie ingevoerd
om hamsteren en prijsopdrijving tegen te gaan. In
de Eerste Wereldoorlog waren voornamelijk vlees
en brood gerantsoeneerd. Vlak voor de Tweede
Wereldoorlog speelde de overheid wederom in
op de naderende schaarste en zette een nieuw
distributiesysteem op. In Den Haag kwam het centraal
Distributiekantoor en het land werd verdeeld in 479
Distributiekringen.

ook nog gewoon voor de producten betalen. Men
leverde dus naast de bon ook geld in om het product
te kunnen verkrijgen.
Al voor de inval van de Duitsers werd op 11 oktober
1939 in Nederland suiker alleen maar verkrijgbaar met
een bon. In januari 1940 volgde hierop de erwten.
Na de inval van de Duitsers en naarmate de oorlog
voortduurde gingen steeds meer producten op de

In 1939 werd er aan iedere inwoner een
distributiestamkaart uitgegeven. Met deze stamkaart
kon men aan distributiebonnen komen. Op een
distributiepunt werd op de stamkaart aangetekend
welke bonnen de desbetreffende persoon had
ontvangen en op die manier zou iedereen krijgen
waar hij recht op had. In het algemeen had iedereen
recht op het zelfde aantal bonnen, echter waren
er wel uitzonderingen. Deze uitzonderingen werd
bijvoorbeeld gemaakt voor mensen met extra zwaar
werk, gezinnen met baby’s, enz.
Artikel uit de Eindhovensche en Meierĳsche courant 4 december 1940

Wanneer men de bonnen had
verkregen, kon men deze besteden voor de
artikelen waar de desbetreffende bon voor
bedoeld was. Zo waren er verschillende
soorten bonnen voor verschillende producten. In de
kranten werd aangekondigd wanneer men welke
bonnen kon verkrijgen en kon besteden bij de
winkels. Omdat het inlevermoment van de bonnen
voor iedereen gelijk was, stonden er voor de winkels
vaak lange rijen. Naast de bonnen moesten mensen

bon. Sommige artikelen waren ook geheel niet te
krijgen en andere alleen als men deze beroepsmatig
nodig had. Zo had men alleen recht op fietsbanden als
men geen gebruik kon maken van openbaar vervoer,
of men deze beroepsmatig nodig had.
Daarnaast werden gedurende de oorlog de
hoeveelheden van de producten die men kon krijgen
aan de schaarste bijgesteld. Enkele producten waren
na enige tijd helemaal niet meer te verkrijgen. De
koffie werd bijvoorbeeld geheel vervangen door
koffiesurrogaat (“Erzatz” koffie).
In Valkenswaard aan de Wilhelminastraat werd
het eerste kantoor voor “Distributie kring no. 250”

Een Distributie Stamkaart van een inwoner van Waalre uit 1939.

Een kleine greep van geschreven stukken omtrent
de distributie uit de dagboeken van Mevrouw
Scholten uit Valkenswaard:
9 november 1940
Ik ben naar ’t distributiekantoor geweest om de
bloemkaarten maar ik kon ze niet krijgen, de straten
van N-Z waren.
11 november 1940
’s Middags ben ik weer naar ’t distributiekantoor
geweest maar nu moest ik Dinsdagmorgen
terugkomen.
28 januari 1941
Vanmiddag met Mam naar het distributie bureau
geweest. Ik heb er een uur gestaan. Een vrouw achter
mij zat maar te duwen en een ander drong voor
zonder dat ze er wat van zeiden. Ik moest boter en
textielkaarten hebben.
14 mei 1941
Vanmorgen naar het distributiekantoor voor de
kolenkaarten. Het was druk, ik moest terug komen.

22 augustus 1941
Om kwart voor tien naar het distributiekantoor
gegaan voor een formulier van kunstmest. Toen naar
het patronaatsgebouw voor boterkaarten. Wat een
gedring. De heren zaten ook nog smoesjes te maken.
6 februari 1943
Van kwart voor elf tot kwart over twaalf op het
distributiekantoor gestaan voor formulieren.
17 maart 1943
Distributiekaarten gehaald. Paps handtekening
nagemaakt. Geen boter en niets om pap van te
maken. Bij Hoekx nog een pond roggemeel los
gekregen.
21 april 1943
Weer distributie. De 4e keer in een week.
18 december 1943
2 uur bij de distributie gestaan. Eerst een uur de
textielkaart vergeten weer een uur. Er stonden een
honderd mensen voor me.

ingericht. Onder
deze kring vielen
de gemeenten
Valkenswaard,
Waalre,
Luyksgestel,
Bergeijk,
Riethoven, Westerhoven,
Leende, Heeze, Maarheeze en Budel.
Op het kantoor in Valkenswaard werden in de kluis
de bonnen bewaard, en werden ook vanuit hier
gedistribueerd.. De gemeenten onder kring no. 250
werden bediend door zogenaamde “uitreikploegen”.
Deze haalde de bonnen en andere papieren op in het
kantoor te Valkenswaard. Nadat de bescheiden uit de
kluis waren gehaald, werden deze zorgvuldig geteld en
de aantallen genoteerd op een verantwoordingsstaat.
Daarna gingen de ploegen per fiets op weg naar
hun desbetreffende gemeente. Later in de oorlog
onder begeleiding van de politie. Meestal namen
de uitreikploegen zitting in een plaatselijk café of
ander makkelijk te bereiken gebouw. In Valkenswaard

Rechtsboven: Een oproep in de krant voor de inwoners van Valkenswaard om op gezette tijden hun brandstof distributie op te halen. Onder: Een
Tweede Distributie Stamkaart van een inwoner van Waalre. Rechtsonder kan men nog net de stempel van distributiekring 250 herkennen.

werd dit vanaf
1942 gedaan in het
Patronaatsgebouw
aan de
Maastrichterweg.
Als men de interviews en
dagboeken erop naleest, zal
men ontdekken dat de distributie een hele
bezigheid was. Om de paar dagen komt dit weer
terug. De ene keer moest men een textielkaart
bemachtigen dan weer een kolen kaart enz. Vaak
waren er ook lange wachtrijen. Meer dan een uur was
heel normaal.
Omdat veel mensen onderdoken vanwege de Duitse
Arbeitseinsatz en andere Duitse maatregelen was
vanaf 1 januari 1942 iedere inwoner van Nederland
van vijftien jaar en ouder verplicht een persoonsbewijs
bij zich te dragen. Deze kon men aanvragen door
middel van de distributiestamkaart. Al snel waren
er veel valse persoonsbewijzen in omloop en als
maatregel hierop werd vanaf eind 1943 een nieuwe
vervangende Tweede Distributiestamkaart ingevoerd.
Om deze te bemachtigen, moest men zich bij de
distributiekantoren melden met de oproepkaart, de
eerste distributiekaart en het persoonsbewijs. Aldaar
werd het persoonsbewijs gecontroleerd en werd er
een controlezegel naast de pasfoto geplakt. Pas dan
werd er overgegaan tot uitreiking van de nieuwe
distributiestamkaart. Door de invoering van de
Tweede Distributiestamkaart trad de oude stamkaart
op 18 juni 1944 buiten werking.
Omdat veel producten op de bon waren, en de prijzen
op de zwarte markt (b.v. Illegaal bij de boer, zonder
bon) de pan uit rezen, was het voor ondergedoken
personen steeds moeilijker om aan producten
te komen. Zeker na de invoering van de Tweede
Distributiestamkaart. Voor het verzet was het dus
steeds belangrijker om aan distributie bescheiden en
persoonsbewijzen te komen om de onderduikers te
voeden. In diverse gemeenten (ook bekend in Waalre)
hielpen gemeentearbeiders mee in het verkrijgen van

deze zaken. Zo werden er soms nog zaken uitgegeven
op naam van overleden personen, nadat deze namen
uit het overlijdensregister waren verdwenen. In heel
Nederland worden diverse overvallen gepleegd
op distributiekantoren en andere gebouwen waar
belangrijke documenten worden bewaard die het
verzet in handen wilde krijgen of juist vernietigen.
Ook het distributiekantoor in Valkenswaard wordt
gedurende de oorlog overvallen. Dit gebeurde op 3
april 1944. Echter dit is weer een heel ander verhaal
dat we bewaren voor een andere gelegenheid.
Na de bevrijding in 1944 was het niet gelijk gedaan
met het distributiesysteem. Tot in de jaren 50 bleven
veel goederen slechts op de bon verkrijgbaar, koffie
was in 1952 het laatste product dat ten slotte weer
vrij verkrijgbaar werd. In 1973 werden weer korte tijd
benzine bonnen uitgegeven vanwege de oliecrisis die
toen plaats vond.

.

Medewerkers van het distributiekantoor hadden soms de
mogelijkheid om distributiebescheiden te verduisteren. Dit gebeurde
dan ook wel met enige regelmaat. Vaak uit eigen gewin, maar
veel ook voor het verzet. Uit bovenstaand artikel blijkt dat de
verdenkingen niet altijd op de juiste persoon vielen.

Theo vd Loo

Samen herdenken
In april hebben de stichting Erfgoed40-45 en de
Stichting Bloemencorso Valkenswaard besloten om
samen te gaan deelnemen aan de herdenkingen
aan de oorlogslachtoffers. Onze stichting is al
jaren aanwezig bij de herdenkingen op de Britse
begraafplaats op 4 mei en 17 september.
De stichting Bloemencorso Valkenswaard is ontstaan
naar aanleiding van de bevrijding van Valkenswaard
op 17 september. Het bloemencorso gebruikt
daarom nog altijd de dahlia als bloem omdat deze in
september op de velden in bloei stond (https://www.
onscorso.nl/historie.html). In december 2021 is onder
andere de stichting Bloemencorso Valkenswaard op
de UNESCO erfgoedlijst gekomen. Reden voor het

De fanfare van EMOS gaat de stoet voorop.

tocht vanaf het pannenkoekenhuis “‘De familie
Suykerbuyck“‘ naar de Britse begraafplaats.

Herdenking Verzetstrijdersplein 4 mei:

Na beëindiging van de ceremonie op de Britse
begraafplaats zal de touringcar terug naar de Markt
in Valkenswaard rijden. Om 19.50 uur zal vanaf de
Markt een stille tocht naar het oorlogsmonument aan
het Verzetstrijdersplein beginnen. De ceremonie zal
omstreeks 20.20 uur zijn beëindigd.

Dodenherdenking Waalre 4 mei bij beeld
‘Bevrijding’:
Een foto uit de oude doos van de Corso.

bestuur van de Stichting Bloemencorso Valkenswaard
om terug te denken aan de ontstaansperiode. Met
ingang van 2022 zullen de beide stichtingsbesturen
op 4 mei bloemen leggen op de Britse begraafplaats
aan de Luikerweg en bij het oorlogsmonument aan
het Verzetstrijdersplein te Valkenswaard. Ook op 17
september zullen beide stichtingsbesturen bloemen
leggen tijdens de herdenkingsplechtigheden.

Op 4 mei houdt Waalre de traditionele
dodenherdenking bij het beeld ‘Bevrijding’ in
het plantsoen aan de Iman van den Boschlaan.
Waarnemend burgemeester Boelhouwer opent de
herdenking om 19.44 uur met een toespraak, gevolgd
door een muzikaal intermezzo en het blazen van de
Taptoe. Om 20.00 uur is er twee minuten stilte. Daarna
leggen aanwezigen bloemen bij het beeld.

.

Voor het eerst na de coronacrisis zijn er geen
beperkingen van kracht en is iedereen weer welkom
bij deze openbare herdenkingen op 4 mei aanstaande.
We hopen dat veel van onze adoptanten bij beide
herdenkingen aanwezig zullen zijn.

Herdenking Britse begraafplaats op 4 mei:
Om 18.20 uur exact vertrekt een touringcar vanaf de
Markt in Valkenswaard naar de Britse begraafplaats
aan de Luikerweg. Om 18.35 uur vertrekt een stille

Een drukke herdenking voor de Corona pandemie.

VWCAP

Een mooie rustplaats
Tijdens een vergadering van de stichting in de
Corona periode had ons lid Toon een interressant
idee. Als fervent fietser kwam hij geregeld bankjes
tegen met daarop een diversiteit aan teksten. Hij
opperde om als stichting in de nabijheid van de
begraafplaats een bankje te plaatsen.

Toen dit idee in de vergadering werd gebracht
was gelijk iedereen enthousiast. Het zou een mooi
rustpunt kunnen zijn voor fietsers die voorbij de
begraafplaats fietsen om zo even aandacht te vragen
voor het offer van de mannen die er begraven liggen.
Hierop zijn er inmiddels diverse gesprekken gevoerd
met de gemeente Valkenswaard en heeft Toon diverse
ontwerpen de revue laten passeren.
We waren er snel over eens dat het bankje respectvol
moet zijn en weer- en vandalisme bestendig. Op het
moment is het project in volle gang en zijn we alle
mogelijkheden aan het onderzoeken.

Eén van de schetsen van Toon voor het bankje.

Duidelijk is wel dat er een redelijk prijskaartje aan
zal hangen om het bankje te plaatsen en daarom
willen we hierbij ook de vraag stellen of er eventueel
bedrijven zijn die het project mee willen sponseren.
Tot zover, we houden jullie hierover op de hoogte.

.

Foto van kerstavond 2021 (www.redadderphotography.com).

Uitgelicht:
GEE, GEORGE ROBINSON
Rang: 		
Militair Nr:
Sterfdatum:
Leeftijd:
Regiment:
Graf nummer:

Private
14435213
24/9/1944
33
East Lancashire Regiment 1st Bn.
I. A. 2.

Aanvullende informatie:
Zoon van William and Florence Gee, uit Hinckley,
Leicestershire; Echtgenoot van Elsie May Gee,
eveneens uit Hinckley.
Hij was de oudste zoon uit het gezin van drie kinderen.
Zijn jongere broer Ashley stierf op jonge leeftijd als
gevolg van een ziekte. Daarnaast had George nog
een zus genaamd Kathleen. De vader van George
sneuvelde gedurende de Eerste Wereldoorlog. Samen
met zijn vrouw Elsie May, had George één zoon. Deze
lijkt ook op vroege leeftijd te zijn overleden. Naast zijn
werk was George een lokale predikant en had hij het
voornemen om na de oorlog dit als beroep te gaan
uitoefenen.
George overleed in het hospitaal in Meerveldhoven
aan verwondingen die hij eerder tijdens gevechten
had opgelopen. Zijn lichaam werd daar begraven
voordat het later naar de militaire begraafplaats
Valkenswaard is overgebracht.

.

Uw Hulp
De stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Waalre en
Valkenswaard is een stichting zonder winstoogmerk.
Dit betekent dat de gehele inkomsten besteed worden
aan de doelen die de stichting nastreeft. Dit zijn
onder andere de kosten die het onderhouden van een
stichting met zich meebrengt(bankkosten, website,
porto, etc.),onderzoek naar de graven, educatie
van de lokale jeugd, eventueel een kopje koffie als
familieleden vanuit de hele wereld besluiten de graven
te bezoeken en nog meer gelijkwaardige zaken.
Om deze kosten te kunnen dekken zijn we altijd op
zoek naar sponsoren of donaties. Wilt u de
stichting sponseren dan kunt u contact met ons
opnemen. Ook om eventuele tegenprestaties te
bespreken zoals een advertentie in de nieuwsbrief
of website, spandoek bij een evenement etc.

VWCAP is een onderdeel van
de stichting Erfgoed 40-45, gemeenten
Valkenswaard en Waalre

Verder zijn we altijd op zoek naar verhalen, foto’s,
attributen etc. omtrent de Tweede Wereldoorlog. Heeft
u iets, twijfel dan niet en neem contact met ons op.

Bank: IBAN nr. NL 27 RABO 01.16.58.46.45
t.n.v. Stichting Erfgoed 40-45

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!

.

Correspondentieadres:
Emmastraat 27b, 5583 BL Waalre.
info@erfgoed40-45.nl
Website: www.erfgoed40-45.nl
www.valkenswaardwarcemetery.nl

De stichting heeft de ANBI status.

