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NIEUWSBRIEF – nummer 3 – februari 2021 
 

Stichting Adoptiegraven CWGC 

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

 

WELKOMSWOORD 

 

Beste adoptant, 

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van de Stichting 

Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery. Deze 

nieuwsbrief staat volledig in het teken van het overlijden 

van onze oprichter en mede-bestuurslid Piet Snellen. Voor 

de eerste keer is deze nieuwsbrief ook beschikbaar in de 

Engelse taal (met dank aan Scot Mathieson). 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur  

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery 
 

 

IN MEMORIAM  

Met pijn in ons hart moeten wij u mededelen dat onze vriend, 

mede-bestuurslid en bovenal oprichter van onze stichting, Piet 

Snellen, op maandag 25 januari 2021 is overleden. 

 

                        
  

 

Stichting Adoptiegraven 

CWGC Venray War 

Cemetery  

Secetariaat 

Sondertseveld 20 

5975 P Sevenum 

www.adoptiegraven-venray.nl 

info@adoptiegraven-venray.nl  

KVK-nr: 78053927 

IBAN: NL82RABO0355198320 

          

 

VOORTGANG STICHTING  

Ondanks het feit dat wij met 

het overlijden van Piet de 

spil in onze stichting 

verliezen, is er geen twijfel 

mogelijk over het 

voortbestaan van onze 

mooie stichting.  

Wij zijn als bestuur meer dan 

ooit gemotiveerd om onze 

stichting voort te zetten en 

verder te ontwikkelen.  

   Hier komen wij in de     

   volgende nieuwsbrief op  

   terug.  
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Piet was ernstig ziek en ondanks het feit dat hij wist dat hij niet meer beter zou worden bleef hij 

vechten. Als echte Sevenummer zei hij dat hij als “wearse eazel” zou blijven strijden. Dit heeft hij 

tot het laatste moment gedaan. 

 

Piet heeft erg veel betekend voor het herdenken van geallieerde soldaten. Zo was hij niet 

alleen betrokken bij onze stichting maar was hij ook vice-voorzitter van het comité 4 en 5 mei 

Sevenum. Daarnaast heeft Piet een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van het John 

Shiells monument in Sevenum en het Stirling monument in Kronenberg. Piet deed uren research, 

wist belangrijke historische informatie te achterhalen en onderhield waardevolle contacten 

met nabestaanden van gesneuvelde soldaten. 

 

Op Piet’s initiatief is er een enthousiaste werkgroep bezig met de oprichting van een 

monument voor neergestorte geallieerde vliegtuigen in het Mariaveen tussen Evertsoord en 

Helenaveen. Het was zijn grote wens om de onthulling hiervan nog mee te mogen maken. 

 

Ondanks het feit dat Piet niet meer fysiek aanwezig kan zijn, zijn we er van overtuigd dat hij 

samen met de mannen die hij wilde herdenken de onthulling van dit monument van bovenaf 

bij zal wonen. 

 

Als stichting verliezen we met Piet een bijzonder warm en fijn mens die zorgde voor verbinding. 

Wij blijven ons met jouw drive inzetten voor deze mooie stichting. 

Piet ook voor jou geldt “Lest we forget”. 

 

  UITVAART PIET  

  Op vrijdag 29 januari 2021 vond de uitvaart van Piet plaats. Vanwege de Coronamaatregelen  

  moest de uitvaart noodgedwongen in kleine kring plaats. 

 

  Op het moment dat Piet de woning uit werd gedragen stonden er vier pipers klaar om hem    

  muzikaal te begeleiding met de door hem zo geliefde Schotse doedelzak klanken. Hierna zette  

  de rouwstoet koers naar het John Shiells monument in Sevenum. Door de gemeente Horst aan  

  de Maas was niet alleen toestemming gegeven voor een erehaag, ook had men het  

  modderige en onverharde wegdek voorzien van een nieuwe laag steengruis zodat de  

  rouwstoet hier goed overheen kon rijden. 
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  Zo’n 80 familieleden, vrienden, bekenden en adoptanten      

  hadden zich opgesteld langs de Saardijk. Terwijl de Schotse vlag  

  bij het monument halfstok hing en met de pipers voor de  

  rouwauto uit liepen, reed de rouwstoet door de erehaag. Een  

  indrukwekkend moment en een prachtig eerbetoon aan Piet. 

 

 

         
 

  Hierna vond in Blerick de uitvaartplechtigheid plaats die voor  

  een ieder via de livestream gevolgd kon worden. 

 

  Naast de Gemeente Horst aan de Maas, een speciaal woordje   

  van dank aan Dhr. Steenmetz, Dhr. Janssen, Mevr. Verberne,   

  Tuincentrum Groenzo, het Comité 4 en 5 Mei Sevenum en de     

  pipers voor hun hulp en medewerking. 

 

    

 

 

 

 

BEDANKT  

 

Als bestuur van de Stichting 

Adoptiegraven CWGC 

Venray War Cemetery zijn 

wij onder de indruk van de 

vele mooie en ontroerende 

reacties die wij hebben 

mogen ontvangen van 

adoptanten. Dank hiervoor! 

 

 

BLOEMSTUK  

 

Namens het bestuur en alle 

adoptanten is er kort voor 

de uitvaart een prachtig 

bloemstuk bezorgd bij de 

nabestaanden van Piet.  

 

 


