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Nieuwsbrief 
 

No 12 – najaar 2021 

 
 

 Van de voorzitter Alice van Bekkum 
 
 

In deze nieuwsbrief brengen wij verslag uit over de activiteiten van Faces To 

Graves in de periode na mei 2021. 

Na het wegebben van alle aandacht voor onze stichting na het geslaagde foto-

evenement ‘The Faces of Groesbeek’ en het bezoek van H.K.H. Prinses Margriet 

blijkt dat de enorme inzet die dit vroeg van ons allemaal, zijn tol eist: iedereen 

heeft behoefte aan een welverdiende rust! 

Tijdens de bestuursvergadering is besloten om dit evenement 2-jaarlijks te 

organiseren, om te voorkomen dat we alleen nog maar met het verzamelen van 

foto’s bezig zijn. Onze hoofdtaak blijft toch het schrijven van de levensverhalen! 

Wat betreft al gepubliceerde levensverhalen, kunnen wij u vertellen dat de 

achterstand in redactie en vertalen is weggewerkt. Er staan nu zo’n 450 

levensverhalen in het Nederlands en Engels in het Digitaal Monument op onze 

website. En daar mogen we met alle medewerkers trots op zijn!  

Veel families hebben contact met ons gehad en we zouden graag al de 

levensverhalen van hun familielid klaar hebben, maar we vragen ze om geduld; 

een aantal verhalen wachten nog om geschreven te worden. 

Nu de lange winteravonden er aan komen, pakt iedereen het werk weer op, 

nadat het, in de zomermaanden, op een laag pitje kwam te staan. 

 

Twee van de vrijwilligers die achter de schermen hard werken zijn Luc Ronde, 

redactie en Jos Dierick, vertaler. Door hun enorme inzet is de achterstand zo 

goed als verleden tijd. En daarbij hebben ook Gwyn de Jong, Ria Lap, Adriana Op 

het Veld en Monique Greup-Diesfeldt geholpen met al hun vertaalwerk. Ook Else 

Schaberg redigeert en vertaalt engelstalige verhalen.         

Adriana heeft zich onlangs afgemeld, omdat ze te druk is met een nieuwe baan;  

dankjewel voor de vertalingen die je voor ons maakte.                            

Helaas moest Monique Greup-Diesfeldt afhaken omdat ze een aantal zware 

operaties moest ondergaan. Monique we wensen jou een goed herstel toe en wie 

weet komt je terug als het beter met je gaat.  
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Iedere keer als een researcher erin slaagt contact met familie te krijgen, 

ontroeren de warme reacties van de familie en de reactie van de researcher 

daarop, die meer betrokken raakt bij de soldaat. Dat is de beste motivatie om 

met dit werk door te gaan!  

Achterom kijkend zijn er bergen werk verzet door ieder op zijn manier. Velen  

gaven het project Faces To Graves in de begindagen geen kans van slagen, maar 

stug volhouden werpt nu zijn vruchten af. Helpt u ook mee? 

Steeds weer blijkt het samenstellen van een levensverhaal anders te zijn. Het 

valt ons op dat de militairen niet altijd omkwamen tijdens een vliegtuigcrash of 

tijdens hevige gevechten. Soms zijn de militairen zelfs na het eindigen van de 

oorlog omgekomen: door een auto ongeluk, tijdens het ruimen van munitie, zelfs 

na een ontspanningsvond enz. 

Intussen zijn er ook enkele nieuwe Research Team leden: Debbie Vervoort, 

Jacqueline Berns en Susanne Steegs, we heten hen van harte welkom.           

Een van de leden van het Research Team, Maurice Nagelhout heeft een zware 

operatie ondergaan, die (nog?) niet het beoogde resultaat op heeft geleverd. 

Maurice we wensen je veel beterschap toe. 

Gijs heeft voor een Instagram account aangemaakt: facestograves; hij is 

tevens de beheerder hiervan.  

En Else zorgde ervoor dat we tegenwoordig een eigen YouTube kanaal hebben, 

zie link op onze website. 

 

In deze nieuwsbrief laten we Tefke, Luc en Jos aan het woord, zij vertellen over 

hun motivatie/inspiratie om dit werk voor Faces to Graves te doen: 

Tefke van Dijk:  

Waarom ik actief werd bij Faces To Graves 

Zondag 13 september 2020: samen met mijn man 

Vincent, twee kinderen (15 en 13 jaar oud) en 

schoonouders doe ik mee met de Freedom Tour. We 

fietsen die dag een prachtige historische route door 

Nijmegen en omstreken om te herinneren en te beleven 

dat we in vrijheid leven. We genieten van de fietstocht, 

de mooie omgeving en interessante verhalen die we onderweg horen. 

We stoppen onder meer bij de Canadese oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. Bij 

de ingang staat Sigrid Norde. Ze vertelt ons iets over Faces to Graves. Het 

project komt me bekend voor. Heb ik er al eens iets over gelezen in de krant? 

Het verhaal treft me. Het lijkt me mooi vrijwilligerswerk. Ik vertel Sigrid dat ik 

schrijver ben en vraag of ze bij Faces tot Graves nog vrijwilligers zoeken. Sigrid 

verwijst me door naar Alice van Bekkum, die verderop op de begraafplaats staat. 

Als ik Alice vertel dat ik graag zou bijdragen als schrijver, praten we kort over de 

mogelijkheden en ik krijg haar visitekaartje. De volgende dag stuur ik Alice een 

email en de rest is geschiedenis. Niet veel later kan ik aan de slag met mijn 
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eerste levensverhaal en haak ik aan bij de eerste bijeenkomst die mogelijk was 

in deze coronatijd. 

Inmiddels heb ik enkele levensverhalen mogen schrijven. Iedere keer weer vind 

ik het een mooie speurtocht. Langzaam ontvouwt zich een leven voor me, zie ik 

het grotere familieplaatje en krijgt iemand een gezicht. De afloop van het verhaal 

is bekend, de details van het einde niet altijd. Ik vind het opvallend hoezeer ik 

kan genieten van de historische puzzel (blijkbaar zit het toch in mijn bloed, met 

een historicus als vader) en ik zet de gevonden gegevens met liefde om in 

woorden voor een mooi levensverhaal. 

Geregeld kom ik nu op de begraafplaats om een bezoek te brengen aan “mijn 

jongens”. Zo voelt het toch een beetje. Op papier heb ik ze beter leren kennen. 

Ik ben ze dankbaar voor hun rol in een verschrikkelijke oorlog. Mede door hun 

strijd leef ik nu in vrijheid. Daar moet ik iedere keer aan denken als ik voor een 

graf sta. Ik vind het mooi om daarbij stil te staan en ze met respect te 

herdenken. 

Ik hoop nog veel levensverhalen te mogen maken voor Faces to Graves. Het is 

een geweldig initiatief. De oorlogshelden van toen en hun nabestaanden 

verdienen het om voor altijd in onze gedachten te zijn. 

~~~~~~ 

 

In 2019 werd ik, Luc. Ronde (1949), benaderd door 

een lid van de redactie van Faces To Graves. Men was 

op zoek naar iemand die levensverhalen over Canadese 

gesneuvelde militairen wilde redigeren. Er was een flinke 

achterstand in het verwerken van deze levensverhalen 

ontstaan en men dacht dat ik, met een jarenlange 

ervaring in het corrigeren van teksten als leraar 

Nederlands, wel wat voor hen zou kunnen betekenen. 

Medio 2019 ging ik aan het werk. Eerst verdiepte ik me 

in de Stichting Faces To Graves en bezocht de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. Van beide zaken 

wist ik bitter weinig af.  

Bij de eerste levensverhalen was het even zoeken naar de juiste werkwijze, maar 

al doende leerde ik. Hetzelfde gold voor de vertalingen die ik, als er even geen 

verhaal te redigeren viel, ter afwisseling maakte vanuit het Engels. 

De levensverhalen zijn indrukwekkend: jonge mannen die in de bloei van hun 

leven huis en haard verlaten om te vechten voor de vrijheid van Europa. Het 

raakt me iedere keer weer. Het begint vaak zo hoopvol, de start van een leven 

vol verwachting en perspectief en het eindigt dan altijd met de vroege dood. Een 

Canadese militair die zijn leven voor ons heeft gegeven. 

Grote bewondering heb ik voor al de vrijwilligers van het Research Team die 

deze levensverhalen optekenen. Zij moeten veel tijd besteden aan onderzoek in 

archieven en militaire gegevens.                           
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Het is belangrijk dat jonge mensen, die voor onze vrijheid zijn gesneuveld, een 

gezicht krijgen waardoor ze herkenbaar worden en blijven. Voor mij een 

duidelijke motivatie om voorlopig te blijven redigeren en vertalen. 

~~~~~~ 

 

Jos Dierick: Als oud-docent Engels aan het Canisius 

College in Nijmegen heb ik nog regelmatig contact 

met mijn oud-collega’s als er weer een wandeling is 

van de Docentenwandelclub Ahasverus. Het was 

tijdens zo’n wandeling in November 2019 dat ik van 

collega Anita Aengevaeren hoorde over de Stichting 

Faces To Graves. Men was op school druk bezig met 

een project over Faces To Graves en zij dacht dat ik 

voor de Stichting een waardevolle kracht kon zijn als 

vertaler van levensverhalen van Canadese militairen 

die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld 

en bij Groesbeek liggen begraven. 

Wat de oorlog betreft: als geboren en getogen Zuid-Limburger ken ik natuurlijk 

de Amerikaanse Begraafplaats Margraten met maar liefst 8000 graven, en ook de 

nodige verhalen over het verzet tijdens de oorlog, bijvoorbeeld over een oom die 

door de Duitsers werd opgepakt en naar Duitsland afgevoerd, maar die gelukkig 

wist te ontsnappen, waarna hij buiten beeld moest blijven tot het einde van de 

oorlog. 

Toen ik in Nijmegen ging studeren en werken en daarna in Elst ging wonen 

kende ik als wandelaar al snel de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek, maar dat 

ik tijdens de Vierdaagse een aantal keren langs de begraafplaats bij Groesbeek 

ben gelopen maakte blijkbaar geen indruk op mij! 

Dus toen de oud-collega mij vroeg eens na te denken over werkzaamheden voor 

Faces To Graves heb ik mij eerst maar eens verdiept in wat dat allemaal zou 

inhouden. Ik kwam al snel tot de conclusie dat dat werk niet alleen interessant 

is, maar ook heel belangrijk, want “Lest We Forget”, “opdat we niet vergeten” 

dat deze militairen voor onze vrijheid zijn gesneuveld! 

Intussen zijn we bijna twee jaar verder en heb ik al de nodige vertalingen 

gedaan en hoop ik dat er nog vele zullen volgen!! 

~~~~~~ 

 

Ook het bestuur is aan verandering onderhevig, inmiddels heeft Else zich 

teruggetrokken uit het bestuur; wel blijft zij lid van het Research Team en is 

inzetbaar voor projecten. Bas van de Kieft is helaas gestopt als adviseur; Bas 

bedankt voor jouw inzet, zeker op het gebied van sponsorwerving, in de 

afgelopen tijd! Wellicht ben je bereid om je, incidenteel, voor een project in te 

zetten? 
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Adriaan van der Pol, medeoprichter en penningmeester, heeft aangegeven te 

stoppen. Hij woont in het westen van het land en die afstand wordt toch een te 

grote belemmering. Adriaan heel veel dank voor je jarenlange betrokken inzet! 

We nemen nog officieel afscheid zodra de overdracht geregeld is. 

Gelukkig hebben we een nieuwe penningmeester gevonden: Jochen Rengers, 

geboren Nijmegenaar, woont in Beuningen, we heten Jochen van harte welkom 

in het bestuur! Dankzij hem gaat de gemiddelde leeftijd van het bestuur een stuk 

naar beneden en is een begin gemaakt met ons streven naar verjonging en 

uitsluitend lokale bestuursleden.  

~~~~~ 

Op 19 juli vond een ceremonie plaats in het kader van de Nijmeegse Vierdaagse. 

Dit gebeurde op de dag die vooraf gaat aan het jaarlijkse internationale wandel-

evenement als dat wel was doorgegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice van Bekkum legt 

samen met Fred 

Hulsman een krans 

names Faces To Graves. 

 

 

 

Foto’s Anneke Poppenk 
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Na afloop zetten we Richard Hendriks in het zonnetje, door hem allereerst toe te 

zingen, want hij was die dag jarig. Richard kreeg, uitgesteld door corona, 

eindelijk de Faces To Graves coin (penning) en een certificaat waarop te lezen is 

dat wij hem 

bedanken voor zijn 

inzet bij het zoeken 

van sponsoren, om 

het kostbare 

ontwerp van de 

Faces To Graves 

coin mogelijk te 

maken.  

 

Alice mag Richard 

zelfs zijn eerste 

verjaardagskado 

overhandigen. 

 

In dezelfde week waarin normaal gesproken de Vierdaagse plaatsvindt, lopen 

Harm Edens en Joris Linssen dwars door de provincie Gelderland voor het 

programma ‘Wandelhart’. Saskia Peters werkte mee aan een interview voor deze 

uitzending, die op 21 juli plaatsvond op omroep Gelderland en NPO. Terug te 

zien op https://www.npostart.nl/wandelhart/21-07-2021/KN_1726781 

https://www.npostart.nl/wandelhart/21-07-2021/KN_1726781
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Tijdens deze herdenking was ook Adriana Zylmans, voorzitter Dutch Liberation 

Canadian Society 2020, aanwezig; na afloop bood zij een lunch aan in hotel 

Spijker in Beek. De partner van Adriana Wim Zijlmans, de tante van Adriana, 

Zuster Riet van Dongen, Hennie Koster en Fred Hulsman waren erbij. Dick 

Akerboom, vicevoorzitter, en Alice van Bekkum, voorzitter, vertegenwoordigden 

het bestuur van Faces To Graves.  

Tijdens dit gezellige 

samenzijn nam de voorzitter 

een prachtige donatie van 

€1000,- voor Faces to 

Graves in ontvangst met een 

mooie begeleidende brief.  

 

Adriana Zylmans rechts, Alice 

van Bekkum links. 

 

Foto’s Wim Zijlmans 

 

In het kader van de samenwerking met de Dutch Liberation Canadian Society 

2020 (zie ook Nieuwbrief no. 8 en 9 op de website onder Media) liep er een 

project in British Columbia van deze Society waarbij het de bedoeling was om 

tijdens Remembrance Day 2020 de levensverhalen van enkele militairen, die in 

Groesbeek zijn begraven, voor te lezen tijdens de lokale herdenkingen. Al in 

oktober 2019 vroeg Julie Allen tijdens de bijeenkomst van het Research Team 

wie er wilde helpen en Hennie Koster meldde zich aan.        

Helaas ging dat geplande project door de pandemie niet door. De society heeft 

haar best gedaan dit om te zetten naar iets anders en kwam met het idee om dit 

in boekvorm uit te geven. Inmiddels waren er niet enkele, maar 159 korte 

levensverhalen in het 

Engels samengesteld 

door Hennie en Julie, 

een enorme klus. 

Hennie kreeg op het 

laatst hulp van Fred 

Hulsman.  

Voor Adriana 

terugkeerde naar 

Canada werden we 

op 31 augustus weer 

uitgenodigd voor een 

lunch waarbij deze 

keer ook Erik van der 

Ven, vicevoorzitter 

van Dutch Liberation 



8 
 

Canadian Society 2020 aanwezig was. Gelukkig kon Julie Allen deze keer wel 

aanwezig zijn. Erik heeft het boek samengesteld en hij liet ons trots het concept 

voor het boek zien.  

~~~~~ 

 

Bezoek #Vteam aan de Canadese Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, 

verslag Else Schaberg: 

Doel van het #Vteam is te laten zien dat de jeugd verschil maakt en de stem van 

kinderen en jongeren meer te laten horen. Ze maken het verschil door anderen 

te helpen. De jeugd van het #Vteam vertelt volwassenen hoe ze de wereld een 

beetje mooier kunnen maken. Ze zorgen voor vriendschap, vrede en vrijheid.  

In juli 2021 had het #Vteam zijn zomerkamp opgeslagen rond het 

Vrijheidsmuseum en op 22 juli brachten ze een bezoek aan de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, de groep bestond uit ongeveer 35 kinderen 

en hun begeleiders / ouders. 

Het Vteam had al een aantal dagen in het mooie weer doorgebracht en ze 

kwamen dan ook in een vrolijke en drukke stemming aan bij de begraafplaats. 

Het was mooi om te zien hoe die stemming omsloeg bij het betreden van de 

begraafplaats, stil en respectvol liepen ze in twee rijen naar het Cross of Sacrifice 

waar ze in een cirkel op het gras gingen zitten. 

Daar werden 

ze verwelkomd 

door leden van 

het Royal 

Canadian 

Legion (RCL) 

en van Faces 

To Graves 

(FTG). 

Dick Akerboom 

(vice-voorzitter 

FTG) gaf uitleg 

over de 

begraafplaats 

en het werk 

dat de stichting 

Faces To 

Graves 

verricht. 

Vervolgens gaven de leden van RCL – Martin Reelick (president), Toon van 

Bussel, Danny Murphy, Gerrit Bruggink - uitleg over hun werk, over het Cross of 

Sacrifice en over de betekenis van de Poppy. Alle kinderen kregen een Poppy en 

een Canadese pin. 
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De kinderen en hun ouders 

werden verdeeld in drie groepen 

en elke groep ging mee met een 

lid van FTG, dat waren deze 

keer Hennie Koster, Sigrid 

Norde en Else Schaberg. Bij een 

aantal graven kregen de 

kinderen van hen het 

levensverhaal te horen van een 

soldaat. 

 

             Danny Murphy deelt Poppy’s uit 

 

 

Fascinerend om te 

zien hoe 

geïnteresseerd de 

kinderen waren in 

zo’n levensverhaal 

en er werden veel 

vragen gesteld.   

 

Hennie Koster vertelt 

over ‘zijn’ soldaat 

 

 

Iedereen werd weer opgeroepen om terug te gaan naar het Cross of Sacrifice, dit 

tot teleurstelling van veel kinderen…..er waren nog zoveel vragen en ze wilden 

nog veel meer zien!             

Bij het Cross of Sacrifice gingen de kinderen weer op het gras zitten en werd er 

geëvalueerd, er waren allerlei vragen en veel kinderen spraken hun respect uit 

voor de soldaten……op zo’n jonge leeftijd van huis gaan om voor onze vrijheid te 

vechten, dat maakte diepe indruk op hen.                   

De herdenking begon met het voorlezen van de Act of Remembrance, daarna de 

Last Post en een minuut stilte.            

De kinderen staken vervolgens ruim 100 kaarsjes aan die ze bij de graven 

plaatsten, sommigen zichtbaar onder de indruk. Nog even een moment van 

bezinning en de avond liep ten einde.           

Een leerzame avond voor iedereen, voor de kinderen om de verhalen over de 

soldaten en oorlog te horen en voor ons om weer eens mee te maken hoe 

belangrijk het is om deze verhalen door te geven, hoe belangrijk herdenken 

is….opdat er niet vergeten wordt!                                                

Mooie beelden: https://youtu.be/suxUZCq3YwY  

https://youtu.be/suxUZCq3YwY
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 Zodra de corona maatregelen wat 

versoepelden was er weer een bijeenkomst 

voor het Reseach Team mogelijk. We 

kwamen op 26 augustus samen in een 

zaaltje in restaurant ’t Zwaantje in Mook. 

De eigenaar, Richard Meeussen, stelt al 

vele jaren een gratis zaal ter beschikking 

voor onze bijeenkomsten, wat wij enorm op 

prijs stellen!                                    

Tijdens deze bijeenkomst kregen enkele 

researchers, van wie de bestaande 

levensverhalen gebruikt werden voor het 

herdenkingsboek, van Julie Allen een 

bedankje namens de Dutch Liberation 

Canadian Society 2020 in de vorm van een 

Canadese zilveren 

herdenkingsmunt en 

een mooie brochure.  

 

Kim Huvenaars, Fred Hulsman, Gijs Krist en Julie Allen rechts.  

(Niet op de foto: Sigrid Norde, Hans Peters en Marian Straatman)  

 

 

Op deze dag 

werden er ook 

twee jubilarissen 

in het zonnetje 

gezet: Marian 

Straatman en 

Gijs Krist, zij 

hebben beiden 

vijfentwintig 

levensverhalen 

geschreven. 

  

Foto Henk Baron       

            

             

v.l.n.r. Gijs Krist, Alice van Bekkum en Marian Straatman 

Marian heeft zich vanaf het eerste uur ingezet voor het project Faces To Graves, 

ook hield ze jarenlang onze Facebook pagina bij en zij werd voor haar inzet 

beloond  met een certificaat en de Faces To Graves coin. Gijs nam begin 

november 2018 contact op, in eerste instantie om te vragen of wij informatie 

over het Canadese bemanningslid Clarence Elgy Scott hadden, die aan boord zat 

van de, in zijn woonplaats Heerewaarden, in 1944 neergestorte AVRO Lancaster. 

Gijs heeft in 2014, samen met enkele dorpsgenoten, een monument opgericht 
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voor de omgekomen bemanning van dit vliegtuig. En voor hij het wist schreef hij 

het levensverhaal van Elgy Scott, die is begraven op het Canadese Ereveld in 

Groesbeek en raakte zo betrokken dat hij daarna lid van het Research Team 

werd; hij heeft inmiddels al vele levensverhalen samengesteld. Ook Gijs werd 

onderscheiden met de Faces To Graves coin en een certificaat. Beelden hiervan 

te zien op Omroep Berg en Dal: https://www.omroepbergendal.nl/11346-

stichting-faces-to-graves-reikt-jubileumcoins-uit-aan-twee-vrijwilligers 

Half september ontvingen we een mooi bedrag uit de nalatenschap van Ben 

Viersen. Ben groeide op in de Wieringermeer en maakte het oorlogsgeweld 

persoonlijk mee. Hij emigreerde op jongere leeftijd naar Canada. 

~~~~~ 

Op 15 september stuurde Vanessa Kirtz, docent All Saints High School in Kanata 

het levensverhaal van Stroulger, Edward McBain, dit was het 50e levensverhaal 

dat zij heeft ingeleverd, fantastisch werk van Vanessa, docent geschiedenis en 

Kurt Johnson voor redactie en aanvullend onderzoek! Heel veel dank voor jullie 

inzet! Vanessa is een trouwe deelnemer aan ons scholenproject, sinds zij in 

november 2017 contact opnam. Bovendien is zij een prima ambassadeur in ons 

streven de jongere generatie te betrekken in ons eerbetoon. Vanessa heeft 

instructies voor het schrijven van een levensverhaal samengesteld voor 

Canadese docenten, gebaseerd op ons Format.        

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

~~~~~ 

Op 20 oktober kregen Research Team lid Theo van der Velden en zijn partner 

Marloes een prachtige dochter: Suus. We wensen het jonge gezin veel geluk met 

elkaar! 

~~~~~ 

Op 30 oktober was er een vergadering van CanadianWarGraves-Nederland in ’t 

Zwaantje in Mook, hier waren onze webmasters aanwezig omdat de technische 

uitvoering van onze samenwerking aan de orde 

kwam. Het werd ons duidelijk dat het 

belangrijk is om mensen met verstand van 

zaken hiervoor in te zetten!  

~~~~~ 

Onlangs opende het oorlogsmuseum Overloon 

de fototentoonstelling ‘Lest We Forget’, 

waarvoor het publiek foto’s kon inleveren. Een 

vakjury koos de mooiste inzendingen, een 

daarvan was ingezonden door onze researcher 

Kim Huvenaars. Zij maakte haar foto tijdens de 

Vierdaagse in 2019 op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. De 

tentoonstelling is nog tot mei 2023 te 

bezichtigen.                        

Kim bij haar winnende foto 

https://www.omroepbergendal.nl/11346-stichting-faces-to-graves-reikt-jubileumcoins-uit-aan-twee-vrijwilligers
https://www.omroepbergendal.nl/11346-stichting-faces-to-graves-reikt-jubileumcoins-uit-aan-twee-vrijwilligers
https://definingmomentscanada.ca/veday75/student-soldier-biographies/
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foto’s Kim 

Huvenaars 

   

Op de foto 

staat een 

soldaat van het 

Stormont, 

Dundas en 

Glengarry 

Highlanders 

(SDGH) bij het 

graf van Private 

Douglas 

Reginald 

Schofield. 

Het levensverhaal van Private Schofield is geschreven door Gijs                       

Krist, vindt u in het Digitaal Monument op onze website.                                         

Wij zijn nog op zoek naar de naam van de soldaat op de foto. 

Vierdaagse badge SDGH 

~~~~~ 

In juni nam Sharon Adams, Staff Writer van het Legion 

Magazine van de Royal Canadian Legion, contact op, zij wilde 

een artikel schrijven over het werk van Faces To Graves. Wij 

brachten haar in contact met Vanessa Kirtz, hierboven 

genoemd. Zij woont in dezelfde woonplaats als Sharon 

Adams. Dit resulteerde in een prachtig geschreven artikel in 

de uitgave van november, waarvoor wij Sharon willen 

complimenteren: 

https://legionmagazine.com/en/2021/11/online-

monument/~  Er zijn al diverse reacties binnen. 

~~~~~ 

Tot haar grote verbazing ontdekte 

Alice van Bekkum onlangs in het 

tijdschrift van de historische 

vereninging in haar geboorteplaats 

Giessendam, in de Alblasserwaard, 

foto’s van de bevrijding van dit 

dorp door Canadese soldaten. 

Slechts enkele jaren voor haar 

geboorte, waardoor ook zij in 

vrijheid geboren kon worden. Een 

extra motivatie om door te gaan! 

           Canadese Shermantank bij het       

 gemeentehuis Giessendam 

https://legionmagazine.com/en/2021/11/online-monument/~
https://legionmagazine.com/en/2021/11/online-monument/~
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Remembrance Day -11 november 2021 

Voor aanvang van de 

herdenking arriveerden vier 

bussen met leerlingen van de 

Internationale School uit 

Brunssum. 

De FTG researchers namen 

kleine groepjes mee naar een 

graf om het levensverhaal te 

vertellen van die soldaat. 

Fred Hulsman 

 

         Saskia Peters 

 

 

   -foto’s Kim Huvenaars- 

 

  Gijs Krist 

               

 

      Else Schaberg 

 

Dick Akerboom  
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De organsatie van de herdenking was in 

handen van: CWO Hugo Asselin, CD Unit 

Sergeant Major Support Unit (Europe) 

Canadian Armed Forces. 

 

 

 

Loco-burgemeester Berg en Dal, 

Sylvia Fleuren 

 

 

Alice van Bekkum en Gijs Krist plaatsen 

de krans voor Faces To Graves 

 

           Leerlingen van de Internationale    

  School leggen een krans 
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Peter ten Dijke van ‘The photographic project of Canadian war graves in the 

Netherlands’ heeft prachtige foto’s van de graven in Groesbeek gemaakt. Wij 

mogen die gebruiken met bronvermelding te vinden op: 

http://lestweforget1945.org/ 

~~~~~ 

Ook kregen we toestemming informatie enz. te gebruiken van www.project44.ca 

Onder vermelding van: Information supplied by Project’44-The Road to 

Liberation’. Onze researchers maken er al dankbaar gebruik van! 

~~~~~ 

Julie Allen verzorgt al sinds 2019 de verzending van deze nieuwsbrief en dat 

loopt op rolletjes, Julie dankjewel voor je inzet! 

~~~~~ 

Op onze website publiceren wij een lijst publiceren waarop de namen van alle 

soldaten, waar we nog geen foto van hebben. Wij roepen iedereen op om te 

helpen de soldaten in de graven een gezicht te geven.                            

Te vinden: https://www.facestograves.nl/assets/PDF/Missing_photos.pdf 

~~~~~ 

Wilt u ons helpen of kent u iemand die geïnteresseerd is, wij zoeken nog: 

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

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

Management Team 

- iemand voor ondersteuning bij 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 op deze manier IEDEREEN hartelijk danken voor zijn bijdrage! 

 

 

Tot slot wensen wij u allen een mooi Kerstfeest en een 

Gelukkig Nieuwjaar. 

 

 

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

    

http://lestweforget1945.org/
https://www.facestograves.nl/assets/PDF/Missing_photos.pdf
https://www.facebook.com/FacesToGraves

