VALKENSWAARD WAR CEMETERY
ADOPTION PROGRAM

Gemeenten Valkenswaard & Waalre

Nieuwsbrief van het Valkenswaard War Cemetery Adoption Program. Jaargang 1, nummer 2, Augustus 2018.
VWCAP

Nieuwsbrief nr.2
Voor u ziet u het tweede exemplaar van de
nieuwsbrief van het Valkenswaard War Cemetery
Adoption Program. September staat weer voor de
deur dus het is hoog tijd om u op de hoogte te
brengen van wat u dit jaar van ons en andere
organisaties kunt verwachten rondom
Valkenswaard. We hebben de bijzonderheden
hiervan als een agenda opgenomen in deze
nieuwsbrief. Onze stichting (erfgoed 40-45,
gemeenten Valkenswaard en Waalre) zal ons jaarlijks evenement weer organiseren. Dit is zoals vele
van jullie inmiddels weten, een levend museum
van originele voertuigen uit de Tweede
Wereldoorlog op de markt in Valkenswaard. Ieder
jaar hebben we hier een goede aanloop met
mensen die vragen hebben over de periode van
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de oorlog of ons weer nieuwe verhalen komen
brengen. We nodigen u dan ook allemaal van harte
uit om even een praatje te komen maken met de
vrijwilligers van de stichting. Verder hebben we in
deze nieuwsbrief een interview geplaatst met de
tuinmannen die verantwoordelijk zijn voor het
onderhoud op onze geliefde begraafplaats. Wij
hopen u hiermee meer beeld en geluid te geven
over wat deze mannen allemaal doen. Ook hebben
we een verslag geplaatst van de afgelopen dodenherdenking en het bezoek van een Britse familie
die op die dag plaats vond. Natuurlijk nodigen wij
u uit om uw verhalen of ideeën voor verhalen aan
ons aan te leveren. Op die manier kunnen wij de
nieuwsbrief blijven voorzien van interessante informatie. Wij wensen u veel leesplezier.
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`De weg naar Valkenswaard´, verschijnt in het Engels
In 2015 verscheen het boek: “De
weg naar Valkenswaard, en de
mannen die erom vochten”,
geschreven door onze secretaris
Raimondo Bogaars. Het boek
behandelt de gevechten van 10
september 1944 (Lommel) tot
aan 18 september (Aalst) met als
hoofdthema de bevrijding van
Valkenswaard. Na het verschijnen
wilde veel nabestaande van militairen die rondom Valkenswaard
gevochten hebben, een kopie
van het boek aanschaffen. Echter het boek is in
het Nederlands en is voor de veelal Britten moeilijk te begrijpen. Na een oproep om sponsoring

om het boek in het Engels te
publiceren, kwam de familie
Brokking van Brokking
Advocatuur & Mediation met een
goed voorstel. Het resultaat is dat
het boek momenteel bij de drukker ligt en op 18 september zal
verschijnen. De volledige
opbrengst van het boek gaat naar
de stichting. Momenteel is het
nog niet helemaal duidelijk wat
de kostprijs voor het Engelstalig
boek zal zijn. Wel is bekend dat
adoptanten van een graf op de Britse begraafplaats Valkenswaard, korting zullen krijgen op de
aanschafprijs.
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Marcel Boven

De tuinmannen van de
Commonwealth War Graves Commision
Waar ter wereld je ook een oorlogsbegraafplaats
van het Gemenebest van Naties (voorheen Brits
Gemenebest) bezoekt, het eerste dat je opvalt is
hoe netjes het eruit ziet. Het gras keurig gemaaid,
de randen tussen het gras en de bloemen in rechte lijnen afgestoken en de grafstenen helder wit.
Verantwoordelijk voor deze perfecte eerste
indruk zijn de tuinmannen van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC), eigenaar
en beheerder van deze begraafplaatsen.
Uiteraard komen zij ook in Valkenswaard en wij
zochten ze op voor een gesprekje.

woordelijk voor de CWGC-begraafplaatsen in een
deel van Brabant en in Limburg. Zo komen ze
onder meer in Uden, Eindhoven, Sittard en
Brunssum.
De dagelijkse werkzaamheden van de tuinmannen
bestaan uiteraard uit alle mogelijke vormen van
tuinonderhoud, zoals onkruid wieden en grasmaaien. Maar ook het register op een begraafplaats
wordt door de tuinmannen onderhouden. Het
register is toch ook een van de visitekaartjes van de
begraafplaats en van de CWGC. Dat moet er dus
netjes uitzien en niet als een slordig, vies vodje.

Henk ten Westenend (61, Helmond),
Rene Bevers (58, Helmond) en Kevin
Willems (27,Venray) zijn nog druk
bezig met maaien en bladblazen als
we aankomen. Het regent eindelijk
weer eens na een lange periode van
droogte; ‘goed voor het gras en de
planten’. We trappen het gesprek af
door te vragen of zij zich kort willen
voorstellen. Henk, de head gardener

De tuinmannen van de begraafplaats, v.l.n.r.
: Henk ten Westenend, Kevin Willems en Rene
Bevers.

Als wij arriveren op de begraafplaats is Henk ten
Westenend, nog druk bezig met de blad blazer.

(hoofd tuinman) van de drie, werkt al sinds 1979
voor de CWGC. Hij werkte aanvankelijk op de
begraafplaats in Groesbeek, maar inmiddels al
meer dan 25 jaar bij de mobiele onderhoudsgroep die vanuit Mierlo werkt en ook de begraafplaats in Valkenswaard onderhoudt. Rene werkt
nu zo’n 35 jaar bij de CWGC en Kevin ongeveer 3
jaar. Ze werken dus vanuit Mierlo en zijn verant-

De onderhoudsploeg uit Mierlo is een
van de twee mobiele onderhoudsploegen in Nederland. De andere
mobiele ploeg werkt vanuit
Groesbeek. Bij overige begraafplaatsen, zoals bijvoorbeeld in Oosterbeek,
Bergen op Zoom en Holten, zijn vaste
tuinmannen in dienst. Die zijn dan
soms wel voor meerdere begraafplaatsen verantwoordelijk, maar niet in zulke grote
gebieden als de mobiele ploegen. Als er door
omstandigheden of door bijvoorbeeld een herdenkingsdienst meer onderhoud moet worden
gepleegd aan een begraafplaats dan komt er
ondersteuning van andere tuinmannen, bijvoorbeeld van een van de mobiele ploegen. Zeker één
keer per jaar hebben de onderhoudsploegen in
Nederland overleg met elkaar. Ook is er uiteraard
overleg met de kantoren van de CWGC in Ieper in

België en Beaurains (bij Arras) in
Frankrijk die verantwoordelijk
zijn voor de begraafplaatsen in
geheel West Europa. Henk gaat
als hoofd tuinman ook af en toe
naar Ieper voor overleg.
De planten op de begraafplaats
zijn gepland volgens een vast
schema. In principe komt een
bepaalde plant om de 4 graven
weer terug. Welke planten er
worden gebruikt is erg afhankelijk van de gesteldheid van de
bodem. Zo wordt op veel
begraafplaatsen gebruik
gemaakt van rozen. Ook in
Valkenswaard is dit geprobeerd,
maar ze bloeien niet en gaan
dood. De bodem is te zanderig en vandaar dat er
tijdelijk voor andere planten is gekozen. De tuinmannen bepalen zelf welke planten er worden
geplaatst, zolang deze voldoen aan de gestelde
eisen. Helaas zijn er door de droogte en warmte
van deze zomer veel planten doodgegaan en
hebben de tuinmannen nog een behoorlijke klus
om deze weer te gaan vervangen. Volgens Henk
zouden er alleen in hun werkgebied al rond de
4000 planten vervangen moeten worden.
Twee keer per jaar worden de grafstenen door de
tuinmannen schoongemaakt. Dit gebeurd met
schoonmaakmiddelen die speciaal zijn uitgekozen voor het type steen dat gebruikt is. Het zelf
schoonmaken van een grafsteen, hoewel goedbedoeld, is dan ook niet toegestaan. Dit om schade
aan de stenen te voorkomen. Henk verteld dat ze
wel vaker aanlopen tegen goedbedoelde acties
die niet helemaal goed uitpakken. Zo is er ooit
door iemand onkruidverdelger gespoten langs de
haag. Dit is echter ook op de eerste meter van het
gras langs de haag gekomen en dat moest daarna
dus weer hersteld worden. Ook hiervoor geldt
dus: doe het niet! De onderhoudsploeg komt
gemiddeld 1 keer per week in Valkenswaard en
als er net geschoffeld is, het regent en de zon
schijnt, dan schiet onkruid nu eenmaal uit de
grond. Het zal echter altijd binnen afzienbare tijd
verwijderd worden.
We vragen de tuinmannen of ze nogmaals willen
vertellen wat er is toegestaan om bij de graven te
plaatsen en hoelang zij iets laten staan.
Snijbloemen zijn toegestaan en laten ze over het
algemeen 2 weken liggen/staan, tenzij ze er al na

1 week niet meer uitzien, dan worden ze al eerder weggehaald. Dit
geldt ook voor de vazen en potten
waar de bloemen en planten inzitten, gebruik bij voorkeur geen glas
i.v.m. het risico dat dit breekt door
wegschietend materiaal tijdens het
maaien of kanten snijden en het
glas in de borders terecht komt.
Haal dus zelf uw vazen en bloempotten weg binnen 2 weken als u
wilt voorkomen dat ze worden
weggehaald.
Wat absoluut niet is toegestaan is
planten uitgraven en er zelf planten
voor terugplaatsen. Heel soms
komen de tuinmannen dit toch nog
wel tegen op de begraafplaatsen
waar zij het onderhoud doen.
We vragen of ze na al die jaren een speciale band of
interesse hebben in een bepaald graf, bijvoorbeeld
omdat ze er familieleden van de gesneuvelde militair zijn tegengekomen of iets meer weten over de
achtergrond van betreffend persoon. De tuinmannen geven aan dat elk graf voor hen bijzonder is en
dat zij hierin geen onderscheid maken. Elk graf,
ongeacht rang, leeftijd of legeronderdeel, krijgt van
hen dezelfde aandacht. Omdat ze het onderhoud
op de begraafplaatsen inmiddels al zo lang doen
hebben ze een speciale band met elk graf.
Alles valt en staat met communicatie en mocht u
als adoptant ergens niet zeker van zijn of iets willen vragen, stel de vraag dan aan onze werkgroep
en wij spelen dit weer door aan de tuinmannen
van de begraafplaats.
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De lange droge periode deze zomer, heeft de planten niet
erg goed gedaan.

Agenda Activiteiten rondom herdenking
bevrijding Valkenswaard 2018
zondag 16 september
Bevrijdingsvliegen
Modelvliegclub Valkenswaard organaniseert
Bevrijdingsvliegen. Van 10.00 tot 19.00 op het
modelvliegveld aan de Peedijk in Borkel & Schaft.
Er worden flyby’s gevlogen en een aantal oorlogsvliegtuigen is statisch opgesteld en kan zo
bewonderd worden. De eerste vluchten staan om
12:00 uur gepland.
Open dag Bravo Compagnie
Stichting Mobiel Museum Militair Materieel Bravo
Compagnie beheert legervoertuigen en ander
legermateriaal uit de periode van de militaire
dienstplicht (1945-1996) en toont deze bij gelegenheid aan het publiek. De open dag is van
12:00 tot 17:00 uur aan de Opperheide 3. Ook
andere partijen zullen acte de présence geven,
waaronder onze stichting (stichting Erfgoed ’40’45) en de Weerderheem. Verder zullen er twee
Canadese pantserwagens uit de tijd van Market
Garden aanwezig zijn op het terrein.

begraafplaats. Daar start het programma om 10.45
uur onder leiding van de Valkenswaardse afdeling
van de Bond van Wapenbroeders.

maandag 17 september

dinsdag 18 september

Herdenking op Britse begraafplaats
Al sinds 1945 vind er ieder jaar op 17 september
een herdenking plaats op de militaire begraafplaats. Alle belangstellenden zijn hierbij van harte
welkom. De herdenking begint om 10.00 uur met
een samenkomst bij Pannenkoekenhuis ‘De familie Suykerbuyck’ aan de Luikerweg. Daarna vertrekken de aanwezigen te voet naar de Britse

Static Show stichting Erfgoed ’40-’45
Net als andere jaren organiseert onze stichting
een display van militaire voertuigen uit WOII op de
Markt, met informatie over deze periode uit de
Valkenswaardse geschiedenis. De voertuigen zullen allen gereed zijn om 12.00 en zullen rond 17.00
vertrekken richting Borkel. Aldaar wordt er opgesteld voor de bevrijdingsstoet richting Eindhoven.
De doortocht van deze historische (leger)voertuigen passeren rond 18.00 uur de markt van
Valkenswaard. Dit gebeurt samen met lopers van
het Pleincollege Sint Joris en de wielrenners die
het bevrijdingsvuur hebben opgehaald in Bayeux.
Zij zijn op weg naar het fakkel defilé in Eindhoven,
waar met het bevrijdingsvuur de fakkel bij het
bevrijdingsmonument wordt ontstoken.

vrijdag 21 september
Para-dropping aan de Bekenweg
Ter herdenking van Operatie Market Garden worden aan de Bekenweg in Borkel en Schaft parachutesprongen uitgevoerd in WOII-stijl.
Afhankelijk van de weersomstandigheden arriveert
de Commemorative Airborne Foundation Europe
rond 14:30 uur bij de ‘dropzone’ en vindt tussen
15.00 en 17:30 uur een paradropping plaats door
zo’n 40 tal parachutisten.

Raimondo Bogaars

Dodenherdenking 4 mei, 2018
4 mei, dodenherdenking. Normaal gesproken
is dit ieder jaar wel een speciale dag voor mij.
Dit jaar was hij echter extra speciaal.
Tenslotte hebben we met de stichting net het
adoptieprogramma opgestart en deze dag
zou blijken hoeveel mensen zich betrokken
voelen bij de graven.

De zussen hadden ons een foto gestuurd van de
originele begraafplaats van hun oom, en vroegen
zich af waar dit was. Dit leverde ons veel speurwerk op maar we konden het niet vinden. Hierop
hadden we de hulp ingeschakeld van de heemkundegroep van Arendonk. Al snel kwam hiervandaan reactie via Maria de Bie. Zij was hierin gedoken en had nog een ooggetuigen van de gevechIn de aanloop naar 4 mei ontvingen we nog veel
ten kunnen traceren. Zij waren bereid ons in de
mailtjes met vragen. Ook kregen we vaak te horen
middag van 4 mei voorafgaand aan de ceremonie
dat mensen al bloemen hadden gelegd of dit van
de plek te wijzen.
plan waren om te gaan doen tijDe dag voor 4 mei was er weer condens de ceremonie. Deze dag zou
tact met de gezusters. Tot ieders
ook de familie van Corporal
grote teleurstelling, bleken zij autoThomas Hebber Wheater langs
pech te hebben in Frankrijk, en nu
komen om de ceremonie bij te
was het niet zeker of ze konden
wonen. In de weken voorafgaand
gaan komen. 4 mei s ’morgens was
aan dodenherdenking was er dan
er dan toch goed nieuws. Ze konden
ook redelijk wat contact over de
komen met een huurauto echter
details van het bezoek. De drie zuszouden ze er niet voor 16.30 kunnen
sen die zouden komen zijn de
zijn. Het kon dus nog wel eens krap
nichtjes van Coprporal Wheater.
worden om naar Voorheide te gaan
Hun vader was zijn broer en vocht
en om tijd terug te zijn voor de cerein de oorlog samen met zijn broer
monie.
Thomas in het 2de bataljon van het
Omdat ik nogal nieuwsgierig was
Monmouthshire Regiment. Van
geworden van alle mailtjes over de
deze eenheid liggen diverse soldabloemen, en omdat ik op verzoek
ten begraven op de militaire
nog bloemen moest gaan leggen,
In de loop van de dag zijn er al
begraafplaats in Valkenswaard.
besloot ik om wat vroeger naar de
veel
bloemen
bij
de
graven
Deze zijn allen gesneuveld rond 24
begraafplaats te gaan. Daar aangekogelegd.
en 25 september 1944. Ze waren
men zag ik wat mensen over de
betrokken bij de gevechten om het
begraafplaats lopen waarmee ik een
gehucht Voorheide, dat tegenwoordig Arendonk
praatje maakte. Ook zag ik dat er al veel bloemen
(België) is.
waren gelegd op de diverse graven. Dit gaf me
Er waren veel mensen aanwezig tijdens de ceremonie op de begraafplaats.

Dhr. de Louw legde bloemen
bij zijn geadopteerd graf.

De Britse gasten bij het graf
van hun oom “Thom”.

een goed gevoel. Het adoptieprogramma wierp
zijn vruchten af. Ondertussen was het een komen
en gaan van mensen op de begraafplaats en de
meeste hadden wat vragen die ik kon beantwoorden. De tijd tikte door en nog steeds geen spoor
van de gezusters. Toen kreeg ik een berichtje dat ze
vast stonden bij Antwerpen. Er was een ongeluk
gebeurd en dit zorgde voor een flinke vertraging.
Het werd nu zelfs nog spannend of ze de ceremonie op de begraafplaats nog zouden halen. Hierop
besloot ik richting het café-restaurant “de familie
Suykerbuyk” te gaan om wat te gaan eten en hen
hier op te wachten. Er kwamen wat berichten op
en neer maar het verkeer werkte niet mee. Ook bij
de Suykerbuyk werd het steeds drukker en de mensen maakte zich op om in een stille tocht naar de
begraafplaats te gaan voor de ceremonie. Om
18.35 zou de stoet naar de begraafplaats vertrekken. Om 18.30 kwam het bericht binnen dat de
familie van Corporal Wheater rechtstreeks naar de
begraafplaats zouden gaan en het zo net zouden

Louis Koninckx wordt op de foto gezet nadat hij zijn verhaal heeft verteld over wat hij als jongen had gezien.

De stoet vertrok stipt op tijd
richting de begraafplaats.

De locoburgemeester ging voor
in de ronde langs de graven.

redden. Op de begraafplaats trof ik de gezusters. Ze
werden welkom geheten door de ceremoniemeester en dit wekte bij de zussen al behoorlijk
wat emoties op. Later legde zij, tijdens de drukbezochte ceremnie, bloemen op het graf van hun oom.
Hierna was er gelegenheid voor de adoptanten om
bloemen te leggen op de door hen geadopteerde
graven. Veel mensen gaven hier gehoor aan en dat
overweldigde mij persoonlijk nogal. Ik had al zoveel
bloemen gezien en nu kwamen er nog veel bij. Dit
had ik, in deze getalen, niet verwacht.
Na de ceremonie ging ik snel met de gezusters
terug naar café-restaurant “de familie Suykerbuyk”.
Ze waren na de helse rit en de emotionele ceremonie wel aan koffie toe. Aldaar belde ik met
Maria de Bie. Deze vertelde dat zij en de ooggetuige dhr. Louis Koninckx ons nog steeds wel de plek
van de originele begraafplaats van Corporal
Wheater wilde wijzen. Voordat we vertrokken vertelde de gezusters me wat verhalen die hun vader
hen had verteld over de oorlog. Één van die verha-

De plek die Louis Koninckx aan wijst waar de Britten in de
opmars naar Voorheide op mijnen lopen.

originele begraafplaats van de Britse militairen.
Wat meteen in het oog sprong was een groot wit
kruis met een Engelse vlag achter een groot hek. Dit
was de locatie. Op het kruis hing een herinnering
bordje voor de vliegeniers Ades en Dorville die hier
met hun Dakota KG 399 waren neergekomen. Louis
Koninckx was ook hier getuige van geweest. De
Dakota was op het einde van de straat met de vleugel tegen de eetzaal van de toenmalige dynamiet
fabriek aangekomen. Op Ades en
Dorville na had de rest van de
bemanning levend het toestel verlaten. Echter deze vielen gelijk in
Duitse handen. Volgens Louis had
Het opschrift van het kruis dat staat op de
één van de bemanningsleden zijn
originele begraafplaats van de Britten.
been gebroken. Toen enkele
dagen
later de Engelse na een
len was dat er een jong kind was
hevige strijd hun mannen hier ginbegraven samen met de Britse
gen
begraven hebben ze ook de
militairen in Voorhout. Op locatie
twee vliegeniers te rusten gelegd.
aangekomen bleek tijdens het
Tegenwoordig rusten zij allen op
gesprek met de ooggetuige, dat
de
militaire begraafplaats
het in 1944, 3,5 maanden jonge
Valkenswaard. Ondertussen was er
broertje van Louis Koninckx het
kind was dat bij de Britse militairen Een grooty wit kruis markeert de originele vanuit de drie gezusters ook een
video feed opgestart met een vierwas begraven. Dit was een emotio- begraafplaats.
de zus thuis in Wales. De zusters
neel moment voor zowel de
waren
erg geëmotioneerd omdat
gezusters als Louis Koninckx. Louis
veel verhalen van hun vader op
wees ons als eerste de plek waar
zijn
plek vielen. De tijd was gekode Britten op mijnen waren
men voor de zussen om te gaan.
gelopen. Het is waarschijnlijk dat
Ze vonden dat ze nog maar een
Thomas hierbij om het leven is
keer
terug moesten komen voor
gekomen. Het staat namelijk
een langer bezoek. We namen met
bekend dat hij in het begin van de
z’n
allen afscheid en gingen ieder
aanval samen met de Lieutenant
ons eigen weg. Ik kwam laat thuis
David Arthur Evans gesneuveld is
die avond. Moe maar voldaan van
door het toedoen van mijnen.
een speciale dag.
Louis Koninckx verteld dat de
Britse militairen langs het kiezelpad in het gras liepen toen dit
gebeurde. Hier vertelde Louis ook
Bidprentje van
dat zijn oudere broer een witte
Gerardus Koninckx,
kussensloop aan een wandelstok het jonge broertje
had gemaakt en dat hun dienstvan Louis.
meid hierachter liep met het
lichaam van het dode jongere
broertje. Hier achteraan kwam de rest van de
familie. De Duitsers keken op uit hun schuttersputjes. De Duitse officier liet ze door omdat
zoals hij zei, zelf twee dode kinderen had door de
bombardementen op Duitsland. Ze moesten
allen beloven dat ze de locatie van de Duitsers
niet zouden doorvertellen aan de Engelse.
Een emotioneel afscheid als de zussen weer terug gaan richHierna reden we een klein stukje door naar de
ting huis.
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Uitgelicht:
Wheater, Thomas Hebber
Rang:
Militair Nr:
Sterfdatum:
Regiment:
Graf nummer:

Corporal
4075456
24/09/1944
2nd Bn. Monmouthshire
regiment.
I. C. 8.

Aanvullende informatie:
Thomas is 1 van de 9 kinderen die voortkomen uit
het huwelijk tussen William S. Wheater ( en
Elizabeth K. Williams. Hij werd geboren in oost
Londen in het haar 1910. Hij trouwt later met Vera
J. Hodges in Juni 1944. Thomas dient samen met
zijn broer in het zelfde regiment tijdens de oorlog.
Op 24 September 1944, zet het regiment de aanval in op het dorpje Voorheide, nabij Arendonk. Al
vroeg in de opmars lopen de Britten op Duitse
mijnen waarbij Thomas evenals zijn luitenant
Evans omkomen. Zijn familie verhuizen naar zuid
Wales. Thomas zijn naam is dan ook aangebracht
op het herdenkingsbord in de Sint GAbriel kerk, in
het plaatsje Cwmbran in zuid Wales.

.

VALKENSWAARD WAR CEMETERY
ADOPTION PROGRAM

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.

