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Nieuwsbrief Valkenswaard War Cemetery
Adoption Program
Voor u ziet u het eerste nummer van de nieuwsbrief van het Valkenswaard War Cemetery
Adoption Program. Deze nieuws brief is er voor
bedoeld om de adoptanten en geïnteresseerde
op de hoogte te houden van zaken rondom het
VWCAP en de militaire begraafplaats.
Een eerste exemplaar van een nieuwsbrief is even
lastig. Men zoekt naar een goed raamwerk om het
één en ander in te plaatsen. Er zijn veel ideeën voor
artikelen die we in de nieuwsbrief kunnen plaatsten,
maar we hebben er voor gekozen om ze niet allemaal gelijk in het eerste exemplaar te gebruiken. We
hopen in de toekomst de nieuwsbrief regelmatig uit

te kunnen brengen en het zou natuurlijk zonde zijn
als we na het eerste nummer al niets meer zouden
hebben om over te schrijven. In dit nummer zijn alle
artikelen dn ook door onze vrijwilligers zelf aangeleverd en geschreven. Wij hopen in de toekomst dat u
als lezer hier een bijdrage aan wilt leveren. Op die
manier kunnen we de nieuwsbrief vers en informatief
houden. Al uw verhalen, foto’s en ideeën kunt u aanleveren via: info@valkenswaardwarcemetery.nl o.v.v.
Nieuwsbrief of via ons postadres dat verderop in de
nieuwsbrief te vinden is.

.

Wij wensen u veel leesplezier met onze VWCAP
nieuwsbrief!

R.Bogaars

Dodenherdenking 4 mei 2018
Op 4 mei is het weer tijd voor de jaarlijkse
dodenherdenking in Nederland. Net als andere
jaren word ook in Valkenswaard stilgestaan bij
de mensen die zijn omgekomen door oorlogsgeweld.
Om 18.35 vertrekt er een
stille tocht vanaf caférestaurant de Familie
Suykerbuijck, naar de
begraafplaats. Direct aansluitend start de herdenking. Deze zal omstreeks
19.10 afgelopen zijn. Hierna
zal er in Valkenswaard om
19.50 een stille tocht
gehouden worden vanaf de
Nicolaaskerk. De tocht

loopt langs de Markt naar het Verzetsstrijdersplein.
Hier zal tot omstreeks 20.20 een herdenking
gehouden worden.
De gemeente Valkenswaard heeft onss gevraagd
om te inventariseren of er
mensen zijn, die tijdens de
herdenking op de begraafplaats een bloemetje willen
leggen. Mocht u dit van plan
zijn vragen wij of u zo vriendelijk zou willen zijn, om dit aan
ons door te geven. Wij zullen
deze gegevens dan doorgeven aan de gemeente zodat er
in het programma rekening
mee gehouden kan worden.
Wij danken u alvast voor de
medewerking.
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Brits bezoek voor soldaat Kenneth Ings
Woensdag 28 maart 2018 bracht de familie Vernon vanuit Engeland een bezoek aan de begraafplaats.
Reden van hun bezoek was het graf van soldaat Kenneth Ings.
In september 2016 kwam onze stichting in contact met familie leden van private Kenneth Ings in
Engeland. Al snel volgde redelijk wat correspondentie waarbij de familie meer informatie over
Kenneth kon verstrekken. De stichting kon op
haar beurt weer gegevens over de militaire gegevens van Kenneth aan de familie doorspelen. Dit
alles deed de familie besluiten om een bezoek te
brengen aan het graf. Op de regenachtige woensdag arriveerde de familie op de begraafplaats
waar ze werden opgevangen door een vrijwilliger
van onze stichting. Wederom werd er informatie
van beide zijde uitgewisseld en de familie plaatste een bloemetje op het graf. Omdat het steeds
harder begon te regenen, stelde onze vrijwilliger
voor om een drankje te doen bij café-restaurant
de familie Suykerbuyk, vlak bij de begraafplaats.
Omdat de familie toch nog een tijdje op hun taxi
moesten wachten, vonden ze dit een uitstekend
idee. Dit was maar goed ook, want uiteindelijk
duurde het anderhalf uur voordat de taxi arriveerde en was het ondertussen heel hard gaan regenen. Voordat het tijd was om afscheid te nemen
van de familie Vernon, werd er nog gesproken
over een nieuw bezoek. De stichting vrijwilliger
stelde 17 september 2019 voor, omdat het dan 75
jaar geleden is, dat Valkenswaard bevrijd is.
VWCAP

Private Kenneth Ings
Soldaat (private) Kenneth Ings werd geboren in
Snelston, Engeland en kwam uit een gezin van
negen kinderen. Op zijn 14de kwam Kenneth van
school en ging hij werken op de boerderij. Drie van
zijn oudere broers waren reeds in dienst gegaan en
Kenneth kon haast niet wachten totdat hij 18 werd
en ook in dienst kon. Kenneth behoorde tot het 1e
bataljon van de Oxfordhire en Buckinghamshire
Light Infantry ofwel de “Ox and Bucks”. Deze eenheid trok via Belgie, Bergeijk, Veldhoven en
Oirschot richting Best. Kenneth is op 19 jarige leeftijd overleden aan verwondingen en op de tijdelijke militaire begraafplaats in Meerveldhoven
begraven. Het is moeilijk vast te stellen waar hij

Familie foto bij het graf van soldaat Kenneth Ings.

Hierdoor zou het bezoek goed gecombineerd
kunnen worden met de diverse activiteiten die
dan op dat moment georganiseerd worden in
Nederland omtrent operatie Market Garden. De
familie vond dit een uitstekend plan en sloot niet
uit dat ze dan met nog meer personen de
begraafplaats zouden bezoeken.
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deze verwondingen
heeft opgelopen, maar
afgaande op de dagboeken van het regiment zal
het ergens in de regio
van Oirschot geweest
zijn.
Voor de andere drie
broers verliep de oorlog
niet altijd beter. Zijn
broer John Ings zat bij
de marine en zijn boot
de Exeter werd tot zinken gebracht. John overleed later in een Japans
krijgsgevangenen kamp. Zijn broer Stan werd twee
jaar vermist, maar wist levend uit een Italiaans
krijgsgevangenkamp te ontsnappen. Reginald Ings
won de military medal voor dapperheid.
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Startschot voor het adoptieprogramma is gegeven
Zaterdag 10 november was het zover. Na enkele Jaren plannen en overleg kon het adoptie
programma voor het Valkenswaard War
Cemetery eindelijk van start gaan.
Onder de belangstelling van afgevaardigden van
de gemeenten Bergeijk en Valkenswaard, de bond
van wapenbroeders, stichting Brunssum War
Cemetery, scouting Sint Maarten en enkele
belangstellenden, deed de secretaris van de stichting Erfgoed 40-45 zijn verhaal. Het geheel werd
aangekleed door mensen van de club Wheels die
in WO2 klederdracht en voertuigen waren gekomen. Twee pipers (doedelzakspelers) ondersteunden het geheel met muziek.
Als eerste vertelde de secretaris een verhaal over
de geschiedenis van de begraafplaats en het
adoptieprogramma. De begraafplaats die op het
grondgebied van zowel de gemeente Bergeijk als
de Gemeente Valkenswaard ligt is al vrij vroeg na
de oorlog aangelegd. In eerste instantie werden
de slachtoffers begraven op de plekken waar zij
gesneuveld waren. Als snel werden de eerste
slachtoffers uit de regio op de plek samengebracht waar nu de begraafplaats ligt. Halverwege
mei 1945 werd er in officiële documenten al
gesproken van een Britse begraafplaats. In oktober 1945 komt het Britse 55 Graves Concentration
Unit naar ons land en vestigen zich in
Leden van de scoutinggroep Sint Maarten, nemen het eerste
certificaat in ontvangst. (foto: Arno Smit)

Piper Wilco Geboers en pipe-major Wilbert van den Boom.
(foto: Arno Smit)

Valkenswaard. Hun taak is het aanleggen van militaire begraafplaatsen van het Gemenebest en het
verzamelen van de her en der begraven slachtoffers. Al snel worden slachtoffers uit de hele regio,
naar de Valkenswaard War Cemetery zoals het officieel zal gaan heten, gebracht.
De slachtoffers komen niet alleen uit de regio
Bergeijk en Valkenswaard maar ook veelal uit Best,
Veldhoven Luyksgestel, Witrijt enz. Ook komen er
enkele slachtoffers vanuit België richting de
begraafplaats. Direct na de oorlog verzorgde de
lokale bevolking de graven en zo was er automatisch een soort van adoptieprogramma ontstaan.
15 juni 1946 neemt de Imperial War Graves
Commision officieel de begraafplaats over. Er worden nog diverse zaken aan de begraafplaats aangepast en langzaam worden de kruizen vervangen door de stenen die er nu staan. De CWGC
neemt bij de overname van de begraafplaats ook
het onderhoud van de begraafplaats over.
Hierdoor word de adoptie officieel afgeschaft en
verwaterd het ook bij de lokale bevolking. Om de
animo voor de begraafplaats en de slachtoffers
weer aan te wakkeren heeft de stichting Erfgoed
40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre

De jeeps van club Wheels geparkeerd voor de begraafplaats. (foto: Arno Smit)

Leden van de stichting Brunssum War Cemetery leggen een
krans bij het Cross of Sacrifice. ( foto: Arno Smit)

De leden van de VWCAP werkgroep. V.l.r. Arno Smits,
Raimondo Bogaars en Marcel Boven.
(foto: Floor Wilemse)

gemeend het adoptieprogramma te herstarten.
Na overleg met de beide gemeenten, de CWGC en
de stichting is het adoptieplan dan eindelijk op 10
maart 2018 gereed om gelanceerd te worden.
Na deze korte uitleg werd onder belangstelling
van de pers het eerste adoptiecertificaat aan de
scoutinggroep Sint Maarten overhandigd. De
scouting adopteert het graf van Staf Sergeant
Major William John Parkes. Bij de overhandiging
werd kort ingegaan op de persoon William Parkes,
die op 17 september 1944 stierf als tankcommandant, in de opmars naar Valkenswaard. Hierna
werden er bloemen en kransen gelegd en was er
nog tijd om voor de aanwezigen vragen te stellen
aan de stichting. Hiervan werd door de pers gretig
gebruik gemaakt terwijl de anderen zich richting
café De Familie Suykerbuyk begaven voor een
drankje en een praatje. Al met al was het een
geslaagde dag waardoor het adoptieprogramma
de aandacht heeft gekregen die het nodig heeft.
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Ode of Remembrance
op 21st September 1914, verscheen er in de
Times een gedicht geschreven door Robert
Laurence Binyon, genaamd “For the fallen”.
De vierde stanza van het gedicht word vandaag de dag nog geregeld voor gelezen om
militaire begraafplaatsen van de Verenigde
Best.
They shall grow not old, as we that are left grow old:
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning
We will remember them.
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Vooral de laatste twee regels is geregeld terug
te lezen op de grafstenen.

VWCAP

Kaarsje op een oorlogsgraf
In 2015 kreeg Dick Jansen uit Burgum het idee om op de oorlogsgraven in zijn woonplaats een lichtje
te branden, net zoals dat al 25 jaar gebeurde op de Canadese begraafplaats in Holten. Zijn tweede
gedachte was waarom kan dat niet in heel Nederland?
Hij zette een Facebook actie op via de Facebook pagina van Keep Them Rolling, met de gedachte als 15 tot 20
mensen dit ook gaan doen is dat mooi. Maar dat liep anders... de actie op de sociale media werd massaal opgepikt en door veel mensen gedeeld. De respons was ongelofelijk, tegenwoordig branden er op de meeste militaire begraafplaatsen in Nederland op kerstavond kaarsjes.
Valkenswaard War Cemetery
Maarten Sliphorst uit Veldhoven had zich opgegeven om dit te gaan organiseren voor de militaire begraafplaats Valkenswaard. Onze stichting heeft zich hierbij aangesloten en in 2016 was deze traditie ook op deze
begraafplaats een feit. Een groot aantal belangstellenden was aanwezig om gezamenlijk de kaarsen te plaatsen op de graven. Vanwege het succes is dit in 2017 herhaald onder een nog grotere belangstelling. Natuurlijk
gaan we deze traditie de aankomende jaren voortzetten. Wij hopen daarbij op uw medewerking en eventuele
aanwezigheid. Details voor 2018 zullen wij publiceren in onze nieuwsbrief en op onze facebookpagina. Voor
nu wat sfeer plaatjes van afgelopen jaar. (foto’s: Bjorn Bogaars)

.

Uitgelicht:
DORVILLE, GEORGE KENNETH
Rang:
Functie:
Militair Nr:
Sterfdatum:
Leeftijd:
Regiment:

Graf nummer:

Flight Sergeant
Pilot
1398078
21/09/1944
20
Royal Air Force Volunteer
Reserve
233 Sqdn.
I. D. 11.

Aanvullende informatie:
Zoon van George Joseph Dorville, en Violet
Beatrice Dorville, uitThornton Heath, Surrey.
George Kenneth Dorville was de piloot van de
RAF Dakota KG399 (c/n 12434) van het 233
Squadron. Dit toestel maakte deel uit van de operatie Market Garden. Op 21 september 1944 werd
de Dakota neergehaald door een Fw 190. Het toestel kwam neer te Arendonk België. De meeste
bemanningsleden wisten zich te redden echter
Flight Sergeant Dorville en Pilot Officer Ades vonden hierbij de dood. Pilot Officer Michael Tony
Ades ligt evenens begraven op de militaire
begraafplaats Valkenswaard.
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VWCAP is een onderdeel van
de stichting Erfgoed 40-45, gemeenten
Valkenswaard en Waalre
Correspondentieadres:
Emmastraat 27b, 5583 BL Waalre.
info@erfgoed40-45.nl
Website: www.erfgoed40-45.nl
www.valkenswaardwarcemetery.nl
Bank: IBAN nr. NL 27 RABO 01.16.58.46.45
t.n.v. Stichting Erfgoed 40-45
De stichting heeft de ANBI status.

Oproep voor sponsors
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.
Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

