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Stichting Adoptiegraven CWGC
Venray War Cemetery
We’ll keep their names and memories alive.

WELKOMSWOORD
Beste adoptant,
Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van de Stichting
Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery.
Met vriendelijke groet,
Bestuur
Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery

Stichting Adoptiegraven
CWGC Venray War
Cemetery
Secetariaat
Donk 30
5995 PM Kessel
www.adoptiegraven-venray.nl
info@adoptiegraven-venray.nl
KVK-nr: 78053927
IBAN: NL82RABO0355198320

EVEN VOORSTELLEN
Recentelijk zijn er nieuwe leden toegetreden tot het bestuur van
onze stichting. Graag stellen wij het huidige bestuur in deze
nieuwsbrief in het kort aan u voor.

VAZEN
Zoals u verderop in deze
nieuwsbrief heeft kunnen
lezen beschikt de Venray
War Cemetery over een
prachtig rek met vazen die
gebruikt kunnen worden om
bloemen te plaatsen op
graven. Toen er rond 4 en 5
mei bleek dat er te weinig
vazen waren voor het
aantal bloemen, besloot
Wicro Plastics uit Kessel, een
groot aantal vazen te
doneren. Hartelijk dank voor
deze mooi gift!

Jesse Sijberts (voorzitter) is 27 jaar oud en woonachtig in de gemeente Bergen. Op momenten
dat Jesse niet doende is voor onze stichting werkt hij bij het Ministerie van Defensie.
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Evelien Fassotte (secretaris) is 33 jaar oud en woont in Kessel (gemeente Peel en Maas). In het
dagelijks leven is ze algemeen directeur bij Wicro Plastics in Kessel.
Ed Vervoort (penningmeester) is 54 jaar oud en eveneens woonachtig in Kessel. Ed is werkzaam
als klantadviseur bij Koenen en Co Accountants in Venlo.
Tom is 57 jaar oud en woonachting in de gemeente Gemert-Bakel. Zijn onderzoek naar David
McKellar bracht hem in contact met Piet Snellen Toen Piet hem vroeg zitting te nemen in het
bestuur van de nieuwe stichting, aarzelde hij geen moment. Tom houdt zich binnen de stichting
bezig met alle voorkomende zaken. Ook is hij namens het bestuur aanspreekpunt voor de
vrijwilligers die onderzoek doen naar de “mannen van Venray”.
Lars is 40 jaar oud en woont in de gemeente Horst aan de Maas. In het dagelijks leven werkt
Lars bij de overheid. Lars is vanaf het begin betrokken bij de stichting en zet zich onder in op
het gebied van social media en communicatie.

BESCHERMVROUWE STICHTING
Veel stichtingen hebben een beschermheer of beschermvrouwe. Veelal is dit een persoon van
aanzien die een groep personen of een organisatie bescherming verleent. Tegenwoordig is
de functie van beschermheer of beschermvrouwe dan ook voornamelijk ceremonieel.

Als bestuur van de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery hebben wij er
bewust voor ook voor gekozen om geen beroemd persoon te benaderen voor deze functie.
Wij hebben er voor gekozen om Mien Snellen-Wijnhoven, de weduwe van onze vriend en
oprichter van de stichting, Piet Snellen, te benaderen met de vraag om de beschermvrouwe
van onze stichting te worden.
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We kunnen u met trots melden dat Mien deze functie heeft
aanvaard en dus voortaan de beschermvrouwe is van de
Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery.

VAZENREK
Begin dit jaar is er op de Venray War Cemetery een prachtig
metalen rek geplaatst met hierop een groot aantal vazen. Deze
vazen zijn voorzien van het logo van onze stichting en kunnen
door adoptanten (en uiteraard andere belangstellenden)
gebruikt worden voor het plaatsen van bloemen op de graven.
Het vazenrek is in samenwerking met JSB Janssen Staalbouw
Horst geheel kosteloos vervaardigd door Dhr. Lucassen en
Dhr. Spreeuwenberg. Wij zijn beide heren en het genoemde
bedrijf zeer dankbaar voor dit prachtige rek.
Het rek staat links achteraan op de begraafplaats, nabij het
kleine onderhoudsgebouwtje. Vergeet niet om zelf een flesje
water mee te nemen, aangezien er geen watertappunt
aanwezig is op de begraafplaats.

PUBLICATIES
De afgelopen maanden
hebben diverse kranten,
magazines en andere
media aandacht besteed
aan ons adoptieproject.
Hierdoor is het aantal
geadopteerde graven de
afgelopen maanden fors
toegenomen.
BLOEMSTUK
Namens het bestuur en alle
adoptanten is er op 4 mei
(Nationale
Dodenherdenking) door
onze beschermvrouwe Mien
Snellen-Wijnhoven een
prachtig bloemtstuk gelegd
bij het Cross of Sacrifce. Het
was indrukwekkend om te
zien hoe veel graven er
(door adoptanten) voorzien
waren van bloemen.
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OPROEP
Recentelijk is er binnen de stichting een werkgroep opgericht met als doe het verzamelen van
achtergrondinformatie die de adoptanten vervolgens kunnen gebruiken bij hu zoektocht.
Binnen deze werkrgoep zijn Mia Litjens, Jan Gielen, Patrick Michiels en Theo Vervoort gestart
met het zoeken naar oorlogsdagboeken (war diaries) en andere informatie ne verslagen. De
war diaries geven aan waar een bataljon op welk moment was ingezet. De werkgroep wil
graag inventariseren wie welke war diaries of andere verslagen van regimenten of bataljons
heeft.
Graag vernemen wij wat er binnen onze groep van adoptanten aan informatie (waaronder
war diaries) reeds beschikbaar is. Mocht U bruikbare informatie hebben, neem dan contact
op met Theo via het emailadres tvervoort01@home.nl.
In een volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreider ingaan op de activiteiten van de
werkgroep. Wilt u daar nu al meer over weten, neem dan contact op met Tom van Mierlo
(tom@adoptiegraven-venray.nl).

HET VERHAAL VAN ADOPTANT PATRICK MICHIELS
Met regelmaat ontvangen wij berichten van adoptanten over hun zoektocht naar meer
informatie over de soldaat wiens graf ze geadopteerd hebben. In deze nieuwsbrief het
verhaal van adoptant Patrick Michiels.
Eerst en vooral mij even voorstellen, mijn naam is Patrick Michiels en al een 45-tal jaren actief
als vrijwillig researcher voor families van soldaten die gesneuveld zijn in België, Nederland,
Frankrijk en het Groot Hertogdom Luxemburg, waarvan ik ondertussen familieleden persoonlijk
heb ontmoet uit de Engeland , Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, ZuidAfrika, … Verder hebben wij met onze Vriendenkring al menig soldaat geadopteerd in deze
landen en hou ik mij persoonlijk bezig met 3 Canadese Regimenten op de Canadese
Begraafplaats van Adegem (B), met name het Canadian Scottish Regiment R.C.I.C., het Essex
Scottish Regiment R.C.I.C. en het North Shore (New Brunswick) Regiment R.C.I.C.
Als Belg kwam ik in contact met de begraafplaats van Venray door enkele Nederlandse
vrienden en het Nederweert War Cemetery. Al snel werd er een verzoek verstuurd om een
soldaat te adopteren, liefst een Canadees, vermits ik daar een speciale aandacht voor heb, die
gegroeid is doorheen de jaren opzoekingswerk die ik deed in mijn vrije tijd.
De soldaat die mij werd toegewezen was Matthew Arnold Smith, Flying Officer/Air Bomber,
Royal Canadian Air Force, gesneuveld op 22 Januari 1945. Matthew werd initieel begraven te
Magraten als onbekend en herbegraven op plot VII, Rij B, Graf 3 te Venray, nadat hij werd
geïdentificeerd. Matthew werd geboren op 22 Augustus 1922 als zoon van Matthew en
Elizabeth Smith uit Vancouver, British Columbie, was getrouwd met Evelyn Alfreda Smith, had
een zoon Matthew Phillippe en woonachtig in Fort McMurray, Alberta (Canada), had één broer
en één zus en sneuvelde met de hele crew van hun Lancaster I NG 185 Bomber tijdens een
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missie naar Duisburg in de nacht van 22 januari 1945, nadat ze werden geraakt door Flak
afweergeschut. De missie vertrok vanuit Scampton Airfield (UK) @ 4:40 PM en crashte in het
Rijnland te Duitsland. De volledige crew ligt begraven op het Venray War Cemetery.

Matthew Arnold Smith wordt ook herdacht op het Bomber Command Memorial Wall te Nanton,
AB, Canada.

Door mijn opzoekingen heb ik ook de volledige Service Records van Matthew Arnold Smith te
weten terugvinden, waar ik dus alle nuttige informatie heb kunnen vergaren en waar ik
momenteel nog op zoek ben naar levende familieleden in Canada om met hen contact te kunnen
leggen en verdere informatie uit te kunnen wisselen.
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Crew of Lancaster 1 NG 185-P4-A

Na enkele contacten met het bestuur van de adoptiegraven in Venray werd er besloten om ook
nog soldaten te adopteren met ons gezin en met de Vriendenkring. Zo hebben we nu 4
adoptiesoldaten in Venray in totaal. De overige 3 adoptiesoldaten zijn allen Brits. Door de
aanvallen tijdens de Blitz op London zijn veel waardevolle documenten in de vlammen
opgegaan bij de bombardementen door de Duitsers, waaronder ook het gebouw waar de Britse
Militaire Archieven bewaard werden. Doch mits enig speurwerk werden er toch al inlichtingen
terug gevonden van 2 van de 3 geadopteerde soldaten. Hierbij hun verhaal.
Mijn echtgenote kreeg Ronald George Burgess, Private 1st Bn. The Royal Norfolk Regiment,
‘Mentioned in Despatches’, Regimental Number 14730538, gestorven op 3 Februari 1945, 19
jaar oud toegewezen. Ronald was de zoon van George en Doris Elizabeth Burgess uit Low Hill,
Wolverhampton (U.K.) en ligt begraven te Venray op Plot II Rij C Graf 8.
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Ik heb een summiere samenvatting van het Militaire dossier van Ronald, waaruit blijkt dat hij is
omgekomen door een ongeval, maar tot op heden ben ik nog niet te weten gekomen over het
waar of hoe van dit ongeval. Ik blijf verder zoeken naar meer informatie.

Embleem van “The Royal Norfolk Regiment”
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Graves Concentration Report Form. (Source: https://www.cwgc.org )
Onze dochter kreeg Robert Charles Northwood, Lieutenant bij het Royal Field Artillery 61st
Field Regiment, Regimental Number 292521, gestorven op 27 November 1944 toegewezen.
Robert ligt begraven op Plot IV, Rij C, Graf 13 te Venray. Tot op heden heb ik nog geen details
kunnen vinden van zijn overlijden, enkel de vermelding K.I.A. zonder verdere details, de
zoektocht is nog lopende.
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Graves Concentration Report Form. (Source: https://www.cwgc.org )
Voor onze Vriendenkring werd ons William Shawcross, Trooper, 49th Regiment
Reconnaissance Corps, R.A.C. toegewezen. William sneuvelde op 21 November 1944.
Regimental Number 14602666, age 34. Hij was gehuwd met Phyliss Shawcross uit Warrington,
Lancashire (U.K.) en ligt begraven op Plot VIII Rij A Graf 8 te Venray. Tot op heden heb ik nog
geen details kunnen vinden van zijn overlijden, enkel de vermelding K.I.A. zonder verdere
details, de zoektocht is nog lopende.
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William’s daughter Norma, visiting his grave at Venray.

Graves Concentration Report Form. (Source: https://www.cwgc.org )
Voor meer informatie kan je me steeds bereiken via : battlefieldtours.eerbetoonwo1@gmail.com
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