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Nieuwsbrief 
 

No 10 – najaar 2020 

 
 

 Van de voorzitter Alice van Bekkum 
 
 

Dit jaar 2020 is voor Faces to Graves een speciaal jaar, in meerdere opzichten. 

Op 19 mei 2015 werd de stichting Faces to Canadian War Graves Groesbeek (ook 

wel Faces to Graves genaamd) opgericht, dus we bestaan nu vijf jaar!          

                                          >       < 

 

Binnen die tijd hebben we onze belangrijkste doelstelling al gerealiseerd: het 

oprichten van een Digitaal Monument als eerbetoon aan onze bevrijders. Door 

het vertellen van hun verhalen houden wij hun herinnering levend.  

In de eerste week van mei hebben wij het 

Digitaal Monument in de media bekend 

gemaakt en op dit moment staan zijn er al 

zo’n 300 levensverhalen op onze website. 

Prachtig resultaat voor en door onze 

organisatie! 

 

 

      De  Gelderlander 1 mei 2020. 

 

Dat allemaal dankzij de inzet van onze vrijwilligers, de leden van het Research 

Team, vertalers, redactie, data-management team, webmaster enz. Lichtpuntjes 

in deze Covid-19 tijden is dat sommigen opeens meer tijd hadden; maar anderen 

juist weer minder tijd, doordat ze vanuit huis hun werk moesten doen, de 

kinderen niet naar school konden enz. Inmiddels is daar wat verlichting in 

gekomen, maar we hebben er alle begrip voor! En, ja ook doordat onder meer 

vakanties niet konden doorgaan, kwam er meer tijd voor ons project. 

Bijvoorbeeld Luc Ronde, die steeds meer verhalen uit de map voor redactie 

verwerkte. Luc, bedankt! En niet te vergeten de onmisbare inzet van onze 

vertalers; waarvan Jos Dierick de achterstand Engels-Nederlandse vertalingen 

bijna heeft weggewerk en Gwyn die de nieuwsbrieven steeds heeft vertaald.  
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Terugblik: vijf jaar Faces to Graves  

Adriaan van der Pol, penningmeester en medeoprichter. 

 

“Na afscheid van mijn actieve werkzaamheden heb ik mij 

gericht op project- en advieswerk. Ook wilde ik meer ruimte 

voor andere activiteiten en hiken/ langeafstand-wandelen leek 

mij een interessante uitdaging. Ik begon in 2015 met de 

Vierdaagse van Nijmegen. Een geweldige ervaring al bleven de festiviteiten 

achterwege vanwege de tragische vlucht MH17. 

Canada is voor mij bekend terrein. Ik heb er in het totaal zes jaar gewoond, in 

Vancouver en Toronto en ik reisde per trein van Vancouver naar Halifax. Mijn 

twee dochters wonen in Toronto.  

Op de familiebegraafplaats in Wijk en Aalburg ligt een Canadese soldaat 

begraven, Jean Normand Robichaud, hij sneuvelde in de gevechten rond het 

Capelse Veer. Op deze begraafplaats liggen ook familieleden die door 

oorlogsgeweld in WWII omkwamen. 

Op de derde dag van de Vierdaagse liepen we over de Zevenheuvelenweg langs 

de Canadese militaire begraafplaats in Groesbeek en ik ben daar de dag na de 

Vierdaagse naar terug gegaan. Ik was bekend met de bevrijding van ons land 

door het Canadese leger maar was niet bekend met de drie Canadese militaire 

begraafplaatsen en de herdenkingen die daar regelmatig plaatsvinden. Bij mijn 

bezoek vond ik een oproep van Alice van Bekkum aan geïnteresseerden om met 

haar contact op te nemen wat ik spoedig daarna deed. 

Alice is een zeer betrokken dame die inspirerend over de gesneuvelden spreekt 

en graag meer wilde doen dan de herdenkingen. Ze wil de soldaten die daar 

begraven liggen op een persoonlijke manier herdenken door ze een gezicht te 

geven. Een ‘face’  middels een persoonlijk levensverhaal en zo is – met haar idee 

–  Faces to Graves begonnen.  

Samen met Jan van Loo, jurist en ook lid (en medeoprichter) van het Royal 

Canadian Legion Branch 005, hebben wij op 19 mei 2015 de stichting Faces to 

Canadian War Graves Groesbeek opgericht (Faces to Graves) met als doel de 

research en necrologie van alle gesneuvelde Canadezen die in Groesbeek 

begraven liggen. (Nu door de samenwerking Canadian War Graves Nederland 

voor het hele land.) 

Met gestage groei en de researchgroep met inmiddels zo’n 35 part time 

vrijwilligers heeft Faces to Graves en Alice’s gevoel voor publiciteit verdere 

bekendheid verworven. Met altijd behoefte aan meer publiciteit, sponsoren en 

bijdragen, blijft de stichting groeien. Ons ideaal? Een bezoekerscentrum bij de 

begraafplaats in Groesbeek te bouwen. 

De levensverhalen en het bijwonen van herdenkingen met familieleden van deze 

soldaten is een emotionele belevenis. Veel mannen afkomstig uit kleine dorpjes 

en met een eenvoudige achtergrond hebben – en daarmee ook hun families— 
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hun leven gegeven voor onze vrijheid en iedere keer word ik getroffen door hun 

levensverhalen, waar ze vandaan kwamen, hoe ze opgroeiden, hun hobby’s en 

bezigheden voor ze als vrijwilliger dienst namen en hoe het hen in het leger 

verging, wat ze mee maakten en waar ze uiteindelijk sneuvelden.   

Onze grootste genoegdoening is de vreugde van de families wanneer ze zich 

realiseren dat het offer wat door hun familielid en hun familie destijds gebracht is 

na 75 jaar nog steeds door ons actief wordt herdacht en steeds meer aandacht 

krijgt als voorbeeld en als les voor de continue strijd voor vrijheid. Er is nog veel 

werk te verzetten. Lest we forget.” 

 

Wat hebben we dit jaar gedaan? 

Nee, ik ga niet vertellen over de teleurstelling van afgelaste evenementen, 

herdenkingen, reizen enzovoort, want die pijn hebben we allemaal gevoeld! Ik ga 

wel vertellen wat gelukkig nog wel mogelijk was. Die lichtpuntjes houden ons op 

de been.  

Laten we even terug gaan naar mei. Wat een prachtig eerbetoon konden we voor 

onze bevrijders realiseren! Dat was mogelijk door het fantastische gebaar van de 

Dutch Liberation Canadian Society 2020, die de tulpen sponsorde, geleverd door 

Van Noort Bulbs uit Noordwijkerhout. Lees daar alles over in Nieuwsbrief No.9 op 

onze website, in het menu onder ‘Media’. 

Als gevolg van alle aandacht in dit herdenkingsjaar maakt onze organisatie een 

enorme groei door en dat vraagt om meer structuur. Nieuwe vrijwilligers melden 

zich aan en we staan dan voor het dilemma: uitbreiden ja of nee? Het moet  

immers wel ‘hanteerbaar’ blijven. Vrijwilligers begeleiden en aansturen is 

intensief werk; al met al een uitdaging die we met elkaar aan gaan. Wim 

Poppenk, als voorzitter van het Research Team en Alice van Bekkum, als 

coördinator van het research zetten zich daar graag voor in.  

Kennismaken met nieuwe vrijwilligers pakten we creatief op, we spraken af op de 

begraafplaats. We heten welkom: Liesbeth Huisman, Maurice Nagelhout, 

Monique Greup-Diesfeldt (vertaler), Theo van der Velden, Gerard Bosch. 

Regelmatige bijeenkomsten zoals we dat gewend waren in het Research Team 

zijn dit jaar in het water gevallen en ook een vrijwilligers-uitje is helaas niet 

mogelijk geweest. Toch was er wel een mogelijkheid elkaar te zien, zo af en toe 

sprak Alice met een paar leden af op de begraafplaats. Koffie mee – want horeca 

was dicht – en het was mooi om te zien, dat een-op-een soms prachtige 

gesprekken ontstonden. We leerden ervan dat naast ‘vergaderen’ een 

ongedwongen ontmoeting ook heel belangrijk is. Op 7 maart hadden we onze 

laatste echte bijeenkomst en pas toen de regels wat versoepeld waren konden 

we op 26 september bij elkaar komen. 

De eerste online bestuursvergadering was op 13 mei. We moesten wel wennen 

nu we elkaar niet ‘live’ konden ontmoeten. Wim Poppenk gaf aan te stoppen als 

bestuurslid, maar hij blijft gelukkig wel voorzitter van het Research Team.       

Jan van Loo stopte als adviseur van het bestuur. Inmiddels was er gelukkig weer 
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een gezamenlijke vergadering mogelijk op 8 juli, toen we ook met het Comité 

van Aanbeveling bij elkaar kwamen, allemaal op de voorgeschreven afstand. 

Op maandag 20 juli, de dag voorafgaand aan de Vierdaagse, die vanwege  het 

Corona virus helaas niet doorging, was er een herdenking georganiseerd door het 

CVM, het ondersteuningsteam van defensie onder leiding van adjudant Derk de 

Vries. Royal Canadian Legion Branch 005 was daarbij aanwezig. Voor Derk was 

het zijn laatste optreden, want hij nam afscheid. Hij werd toegesproken en kreeg 

cadeaus. Er was ook een kleine Duitse militaire afvaardiging bij deze herdenking.  

 

 

 

Foto’s Henk Baron. 

 

  

 

 

 

 

De krans wordt gelegd door Julie Allen 

en Alice van Bekkum. 

 

 

 

In de maand augustus werd, zowel bij de huidige webmaster Terry 

Verduyn als de vorige webmaster Frank van Duin, een dochter 

geboren. We feliciteren beide ouders van harte en wensen hen 

veel geluk toe met hun baby. 

Goed nieuws is ook dat Marcel van der Meer tweede webmaster wordt. Doordat 

Terry het  heel druk heeft op zijn werk, is het goed om een collega te hebben, 

zodat in ieder geval het plaatsen van de nieuwe levensverhalen kan doorgaan. 

We heten Marcel hartelijk welkom!  
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Onze collega van de organisatie in Holten, Edwin van der Wolf, is een vraagbaak 

voor onze onderzoekers, wanneer het gaat over het Canadian Scottish Regiment. 

Hij heeft nu zelf een nieuwe website ontwikkeld over de Canadian Scottish 

https://www.csri.nl/  

 

Zondagmorgen 13 september was de Canadese begraafplaats een van de 

‘superstops’ van de Freedom (fiets)Tour. Wij waren gevraagd om daar de  

bezoekers iets te vertellen over ons werk. Dat kon goed – met inachtneming van 

de regels – De starttijden waren verspreid waardoor er nooit teveel mensen 

tegelijk kwamen. Van de aangeleverde informatie, samen met enkele korte 

levensverhalen van militairen die uitblonken in de sport, zoals Private Dick 

Beazley en Lt. Colonel Jeff Nicklin had de organisatie van de Freedom Tour mooie 

borden gemaakt die we bij de ingang hadden opgehangen. Fietsers die niet de 

tijd namen om de begraafplaats te bezoeken werden door Sigrid opgevangen bij 

de poort. Ook Marian, Jaap, Jos, en Alice waren prima vertegenwoordigers en 

wat bleek: er meldden zich die dag twee nieuwe vrijwilligers aan: Else Schaberg 

en Tefke van Dijk. Zij zijn inmiddels aan de slag en hun eerste levensverhalen 

staan al op onze website.                              Foto’s Henk Baron / Alice van Bekkum            

 

      

 

 

 

 

 

      Sigrid 

       Marian 

 

 

                              

 Jos      Alice en Else       

https://www.csri.nl/
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Dan komen we bij zaterdag 26 september: de eerste bijeenkomst van het 

Research Team na de lockdown. We hebben er een feestelijke ochtend van 

gemaakt, want er waren twee jubilarissen die we in het zonnetje hebben gezet. 

Lang daarvoor dacht het bestuur al na over een mooie beloning en dat viel niet 

mee, omdat ons budget niet toereikend was voor echt mooie dingen. Maar 

Richard Hendriks van ‘Lichtjesavond Militaire begraafplaats Jonkerbos’, tevens lid 

RCL 005, heeft zich ingezet om de sponsoring rond te krijgen. Plus de enorme 

inzet van Ramon Jahn van De Tinnen Roos uit Millingen, die op zeer korte termijn 

een prachtige ‘Faces to Graves coin’ ontwierp, en daarvoor ook nog eens slechts 

de helft van de kosten in rekening bracht. Samen met een mooi bedrag van de 

kringloop in Groesbeek de Stichting St. Michael, contact André Brouwer vervielen 

de ontwerpkosten van deze tinnen coin voor ons. In een woord GEWELDIG! 

 

Op 17 september, tijdens de 

Monumententocht van de Groesbeek 

Airborne Vrienden, kreeg Alice van 

Richard, bij verrassing de eerste 

proefafdruk van de coin. 

 

Beide zijden van de tinnen coin zijn 

prachtig geworden! 

 

We reikten de ‘Faces to Graves coin’ met een bijbehorend certificaat uit aan: 

Fred Hulsman Hij kreeg deze onderscheiding omdat hij, na gedegen onderzoek, 

al 25 levensverhalen heeft samengesteld. Fred werd begin 2017 lid van het 

Research Team en heeft zich sindsdien met hart en ziel ingezet voor Faces to 

Graves. Ook werd hij bedankt voor zijn enorme inzet voor het evenement       

The Faces of Groesbeek dat afgelopen mei zou plaatsvinden maar inmiddels is 

doorgeschoven naar mei 2020+1. De voorbereidingen hebben we weer 

opgepakt. 

Sigrid Norde Zij is lid sinds november 2017, ook van haar zijn al 25 

levensverhalen gepubliceerd op onze website. Sigrid is gespecialiseerd in het 

Calgary Highlanders Regiment en zij draait haar hand niet om voor medewerking 

aan ‘Doetichem Herdenkt’, waar tijdens de bevrijding negen.  soldaten van de 

Calgary Highlanders sneuvelden. Sigrid zet zich ook in voor het scholenproject 

van Faces to Graves. 

Tot slot werd Richard Meeussen, van restaurant ’t Zwaantje, hartelijk bedankt 

voor de gastvrijheid die het Research Team sinds september 2017 krijgt. Deze 

dag genieten we voor de 20ste keer van de gratis vergaderruimte en de koffie, die 

hij ons ter beschikking stelt. Alice van Bekkum geeft aan: we gaan ’t Zwaantje 

bijna als ons clubhuis beschouwen… 
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Vanaf boven: 
foto 1 ons ‘clubhuis’    foto 2 Research Team 

foto 3 speech Alice     foto 4 Fred - certificaat van Wim 
foto 5 Sigrid – certificaat van Wim  foto 6 Sigrid – coin van Alice 

foto 7 Richard Meeussen     foto 8 Richard-Fred-Sigrid 
Foto’s Henk Baron. 
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Wim verrast Alice met een bos 

bloemen voor haar inzet voor het 

Research Team. 

 

 

 

 

Mooie beelden op Omroep Berg 

en Dal: https://www.youtube.com/watch?v=oozxFnl30Ng 

 

Wie ook een ‘Faces to Graves coin’ kreeg uitgereikt, maar dan op afstand, is 

Vanessa Kirz, onderwijzeres van All Saints High School in Kanata, Ontario, 

Canada. Het was de bedoeling dat zij met haar klas in mei naar ons land zou 

komen maar helaas ging dat nu niet door. Haar leerlingen hadde ter 

voorbereiding, 28 levensverhalen geschreven voor Faces to Graves. Die staan 

inmiddels op onze website. Vanessa heeft zich ingezet om ook ons project 

bekendheid te geven op een landelijk lerarenplatform in Canada: 

https://definingmomentscanada.ca/veday75/student-soldier-biographies/ 

Kurt Johnson, die zelf al 15 verhalen voor ons heeft geschreven, assisteerde 

Vanessa bij de redactie van de verhalen. We vonden Kurt bereid om namens 

Faces to Graves het certificaat en de Faces to Graves coin aan Vanessa te 

overhandigen, Kurt bedankt!  

 

 

 

Vanessa en Kurt – foto Yousef Silwady.  

 

  

 

                                                                                                

             Vanessa, foto John Curry. 



9 
 

En dan de voormalige Canadese Militair Attaché, Col. Timothy Young, die in 

augustus terugkeerde naar Kingston, ON. Ook hij kreeg, via een contact van Wim 

Poppenk, een certificaat en de ‘Faces to Graves coin’ overhandigd voor al zijn 

inzet voor Faces to Graves. Tim, je was een super ‘ambassadeur’ voor ons!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Young krijgt de coin op 11 november. 

 

Reactie Tim: “Ik voel me vereerd om zo'n prachtige coin te mogen ontvangen, 

samen met het certificaat. Het heeft mijn dag zeker opgefleurd, want deze 

Remembrance Day was als geen ander. De meeste herdenkingen in Canada 

werden vooraf opgenomen en online afgespeeld, met uitzondering van de 

hoofdsteden, een aanzienlijke afwijking van de norm. 

Later die dag hoorde ik tijdens een diner met Michelle’s familie dat ik nu nauwere 

banden heb met Faces to Graves. De vriendin / partner van mijn neef, Amanda, 

had een familielid die met de Black Watch vocht en sneuvelde in de strijd in het 

Hochwald Forrest op 27 februari 1945. Tijdens het diner sprak ik over jullie 

geweldige verrassing en toen ze de naam ‘Faces to Graves’ hoorde, downloadde 

ze snel het levensverhaal van haar familielid, soldaat Victor Williams, die 

begraven ligt in Groesbeek. Gwyn de Jong van jullie team schreef een prachtig 

levensverhaal over Victor dat ik met veel enthousiasme las. Dit is een nogal 

ironisch en aangrijpend verhaal, dat laat zien hoe Faces to Graves Canadezen 

raakt, bewijst dat die jonge mannen en vrouwen die in Groesbeek begraven zijn, 

worden herdacht en dat het geweldige werk van jullie groep zeer gewaardeerd 

wordt. Amanda was zo trots om het levensverhaal van Victor met ons allemaal te 

kunnen delen tijdens het diner, iets dat ze niet had kunnen doen zonder de 

geweldige bijdrage van jullie team. Het was opmerkelijk om uit de eerste hand 

het werk van het team te zien en het effect dat het heeft op Canadezen, zo ver 

weg.  

Feliciteer je team met het fantastische werk dat ze doen. Tot slot nogmaals 

bedankt voor de mooie ‘Faces to Graves coin’ en het certificaat. Ik heb ze met 

trots in ons huis tentoongesteld.” 
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En dan hebben we natuurlijk de sponsoren van deze Faces 

to Graves coin bedankt in de vorm van een certificaat, 

Ramon Jahn en André Brouwer, hartelijk bedankt voor 

jullie inzet! 

 

 

André Brouwer – Kringloop St Michael 

 

 

 

                                                             Ramon Jahn - De Tinnen Roos. 

 

 

Er ligt ook nog een ‘Faces to Graves coin’ met certificaat klaar voor Jan van 

Loo, als blijk van waardering voor al zijn inzet voor de stichting. Helaas zijn we 

nog niet in de gelegenheid geweest deze persoonlijk aan Jan te overhandigen. 

 

 

Sigrids motivatie om zich als vrijwilliger in te zetten voor Faces to 

Graves:  

“Hoewel mijn beide ouders de oorlog als kind hebben meegemaakt, werd er bij 

ons thuis niet veel gesproken over de oorlog. Mijn moeder hield niet van mensen 

in lange jassen met zwarte laarzen eronder. Haar vader (dominee te Berkel en 

Rodenrijs) ving Engelse piloten op in huis die waren neergeschoten boven 

Zestienhoven en weigerde daarna zijn verzetskruis, want mensen helpen dat 

deed je met je hart. Mijn vader vluchtte met zijn ouders uit Raamsdonksveer in 

de nacht van de bevrijding. Alles wat overbleef uit hun kapotgeschoten huis is 

een boek met een granaatscherf erin en een deken die aan hen werd aangereikt 

om de kinderen warm te houden. Dus toen ik als puber tijdens 

geschiedenislessen belangstelling kreeg voor de Tweede Wereldoorlog werd dat 

niet echt begrepen. Maar ik verdiepte me in alles wat ik kon vinden over het 

verzet en over de Jodenvervolging. Jaren geleden bracht ik een bezoek aan 

Auschwitz en Birkenau en dat maakte diepe indruk. 

Toen ik november 2017 in onze plaatselijke krant een oproep zag staan van de 

stichting Faces to Graves besefte ik dat ik bar weinig wist over de bevrijding van 

Europa en Nederland. En leek het me interessant om daar ook meer kennis over 

op te doen. Bovendien leek het schrijven van levensverhalen me een prachtig 

eerbetoon aan de, vaak nog jonge, jongens die zo ver van huis vochten en 

sneuvelden voor onze vrijheid. Wat bewoog ze? Waar kwamen ze vandaan? Wie 

waren ze?  
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Nu, na het schrijven van ruim vijfentwintig levensverhalen, kan ik op deze 

vragen wat meer antwoorden geven. Het schrijven kan emotioneel zijn. Als 

iemand kinderen had bijvoorbeeld. Of als iemand al zwaargewond was geweest 

in Frankrijk en daarna terugkeerde aan het front. En hoewel het soms een 

enorme zoektocht is om familie te vinden, is contact met de familie zeer 

waardevol. De verhalen worden door de families zeer gewaardeerd. Zo probeer ik 

voor iedere soldaat waarover ik schrijf een klein monumentje op te richten. 

Opdat zij niet worden vergeten.” 

~~~~~~ 

Zaterdag 16 oktober kwam Stephanie Bos uit Bunschoten naar Groesbeek, dit 

was het eerste bezoek aan ‘haar’ soldaat Emilien Drapeau, die sneuvelde tijdens 

de bevrijding van Bunschoten. Zij heeft door een oproep in de krant zijn foto 

gevonden, stelde samen met Faces to Graves zijn 

levensverhaal samen en plaatste die bij het graf. 

Een ontroerend moment! 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Stephanie plaatst de foto op zijn graf. 

Het verhaal van Emilien staat op onze website.   Foto’s Fred Hulsman.   

                                                                                                            

Woensdag 11 november legden twee leden van RCL Branch 005 een krans op de 

begraafplaats, Alice en Fred sloten zich daarbij aan en legden een krans voor 

Faces to Graves, datzelfde deden andere bezoekers. Het gedicht ‘In Flanders 

Fields’ werd voorgedragen en de Act of Remembrance uitgesproken, waarna we 

gezamenlijk twee minuten stilte hielden. 

 

 

 

 

 

Foto’s Henk Baron. 
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We kregen een vraag binnen van Vanessa Kirz. Een student van All Saints 

Kanata heeft het levensverhaal geschreven van Private John Frederick Roffey, 

dat al op onze website staat. Tijdens zijn zoektocht naar informatie over deze 

soldaat vond hij op de website van het Canadian Virtual War Memorial twee 

foto’s. Daaronder stond in de tekst dat die voorwerpen van Roffey zijn en bij een 

Nederlandse familie achtergelaten voor hij sneuvelde.  

Nu wil graag hij ook graag weten wie deze foto’s heeft ingestuurd. Daarom is een 

oproep geplaatst in het wijkblad ‘Brakkenstein’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is de familie gevonden! Zij wonen in Bussum, maar we hebben nog 

geen contact met elkaar gehad.                                                                      

Wij doen een beroep op onze contacten in Canada om naar familie van Roffey te 

zoeken, raadpleeg het verhaal van Private Roffey in ons Digitaal Monument. 
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Op 10% van de levensverhalen die al op onze website staan ontbreekt een foto, 

helpt u ons om een afbeelding van deze soldaten te vinden? 

 

Misschien kunt u ons helpen of weet u iemand; wij zoeken dringend: 

- een bestuurslid vanuit de regio Nijmegen, ter versterking van ons bestuur 

- iemand die ervaring heeft met dataverwerking, ter versterking van het Data 

Management Team 

- iemand voor marketing, PR en sponsoring 

 

Zoals u begrijpt kan onze non-profit organisatie uitsluitend aan dit project 

werken door uw donaties; we willen iedereen die een steentje heeft bijgedragen 

heel hartelijk bedanken! U vindt de logo’s van onze sponsoren op de website.  

Soms ontvangen we donaties waarvoor we graag persoonlijk willen bedanken, 

helaas kan dat niet als u geen contactadres achterlaat.  

Daarom willen we IEDEREEN hartelijk danken voor zijn bijdrage! 

 

Tot slot, voor het evenement ‘The Faces of Groesbeek’  zoeken wij nog foto’s van 

de militairen en ook uw donatie om dit mogelijk te maken is van harte welkom, 

vermeldt dan wel ‘mei 2021’ op de betaling. De datum staat vast op 1-14 mei 

2021. Wij hopen u daar te begroeten. 

 

 

 

 

  

                                           Ontwerp Martin van der Poel. 

 

 

 

 

 

 

  Like us on Facebook  https://www.facebook.com/FacesToGraves 
 

https://www.facebook.com/FacesToGraves

