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Poppy Campagne 2019 
 
Terugkijkend naar 2019 is de Royal Canadian Legion Branch 005 “The Liberation of the Netherlands” 
zeer blij met de betrokkenheid van de Nederlandse bevolking bij de herdenking en viering van de 
vrijheid. Ook de evenementen, waaraan Branch 005 heeft deelgenomen, geven de motivatie om “nooit 
te vergeten”. Het komende jubileumjaar “75 jaar bevrijding van Nederland” zal dat nog eens extra 
onderstrepen. 
 
Tijdens herdenkingen in het land worden gedurende het jaar door leden van Branch 005 en andere 
vrijwilligers Poppies (klaprozen) uitgedeeld. Een specifieke periode, ieder jaar vanaf ongeveer vier weken 
voor Remembrance Day op 11 november, worden deze Poppies wereldwijd opgespeld bij mensen in de 
Commonwealth landen. Hieraan wordt ook altijd veel aandacht gegeven in de media. 
De Poppy symboliseert het tonen van respect, eerbied en nagedachtenis aan alle mannen en vrouwen, 
waaronder vele Canadezen, die sinds de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld tijdens gevechten voor onze 
vrijheid. Maar ook voor hen die vandaag de dag het ultieme offer brengen, hun leven. Branch 005 voert 
het gehele jaar in Nederland de Canadese Poppy Campagne en is op verschillende locaties in het land 
aanwezig om Poppies op te spelden. De Poppies worden niet verkocht en er wordt niet gecollecteerd, 
maar donaties voor het Poppy Fonds zijn uiteraard  van harte welkom en komen ten goede aan de 
veteranen en/of nabestaanden van Canadese militairen.  
 
De Remembrance periode start nadat de eerste Poppy, als gebruikelijk, is opgespeld bij de Engelse 
Koningin medio oktober. Dit is dan ook tevens een gepast moment om de eerste Poppy op te spelden bij 
de burgemeester van de gemeente waar de Poppy Campagne wordt gevoerd. Daarmee toont de 
gemeente en haar inwoners de zij vrijheid nooit als vanzelfsprekend zullen beschouwen. Lest we forget… 
 
Informatie over Royal Canadian Legion Branch 005 “The Liberation of the Netherlands” 
 
De Royal Canadian Legion Branch 005, is als enige Nederlandse Branch onderdeel van een Canadese 
vrijwilligers organisatie met ongeveer 300.000 leden. Deze organisatie treedt op als sociaal vangnet voor 
Canadese veteranen. 
De Nederlandse Branch heeft als primaire doelstelling het borgen van de herinnering aan hen die ons 
bevrijd hebben, specifiek de  Canadezen, en het stimuleren van educatie daaromtrent. Eén van de 
belangrijke doelstellingen daarbij is het onderricht aan de jongeren. Niet als een geschiedenisles, maar 
vanuit de praktijk ingegeven. Daarbij wordt gedacht aan het adopteren/onderhouden van het graf van 
een overleden Canadese militair, of bijvoorbeeld het uitzoeken van de persoonlijke gegevens en 
contacten van onbekende, gesneuvelde Canadese militairen. Maar ook uitwisselingsprogramma’s met de 
jongeren in Canada is een item. De opbrengst van de Poppy Campagne wordt ook gebruikt voor het 
dekken van de kosten van het realiseren van deze doelstellingen. 
 
Branch 005 is daarom ook bij vele herdenkingen aanwezig met haar Colour Party (Vaandels), of een 
delegatie voor een kranslegging en deelt, waar gepast, ter plaatse Poppies uit ter nagedachtenis. 
Branch 005 is opgericht in 2003 in Apeldoorn en bestaat uit vrijwilligers, wel of niet van militaire 
afkomst, verspreid over heel Nederland, maar met één doel: We will remember them… 
 
Meer informatie is te vinden op de website www.rcl005.nl en Facebook.    
        
 
 The Royal Canadian Legion Branch 005 
    “The Liberation of the Netherlands” 
 

mailto:redactie@rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/
http://www.facebook.com/rcl005.nl
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NEDERLAND 
Niet alleen maar tulpen, molens en klompen. 

Vanaf oktober tot en met 11 november is ook de Poppy wat vaker in het straatbeeld van een aantal 
plaatsen te zien. De Poppy, symbool voor de gevallenen in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de 
oorlogen daarna. Over de oorsprong van dit teken van bezinning is al veel geschreven en gezegd. 
Belangrijker is voor ons, als RCL Branch 005, dat de boodschap als teken voor een leven dat is gegeven in 
de strijd voor de vrijheid wordt doorgegeven. Verheugend is het dat het aantal plaatsen in het kader van 
de Poppy Campagne groeit. Maar….. het mag nog meer worden. 

In onze reguliere Nieuwsbrief, 2019-10 meldden wij al de start van 
de Poppy Campagne. In deze extra uitgave besteden we aandacht 
aan de inzet van diverse comrades. Op deze wijze willen wij hen 
bedanken voor hun tijd en energie die ze eraan besteed hebben. 

De gemeente BRONCKHORST is nieuw op het lijstje.  

 

Grootschalig opgezet door Gerrit 
Bruggink. Hierboven ziet u dat 
burgemeester Besselink het eerste Poppy 
exemplaar opgespeld krijgt. 

 

De lokale omroep besteedde er aandacht aan. 

 

Meerdere scholen werden bezocht en de groepen 7 
en 8 kregen de geschiedenis omtrent de Poppy te 
horen. Dit in het kader van de week van de 
Educatie 
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Poppies werden uitgedeeld.      
(plaats waar op te spelden 
nog niet helemaal duidelijk, 
maar hij zit er wel). 

Na de ‘’les” was er een toets. 
Gewoon om te ervaren of het 
verhaal goed was over 
gekomen en werden Poppy-
certificaten uitgereikt. 

 

Op 11 november, Remembrance Day, werden de scholen weer bezocht en foto’s gemaakt. 

De leerlingen hadden hun Poppy goed bewaard en opgespeld. 

Een actie die we onder de noemer ,,educatie” EN onder de noemer ‘’gedenken” kunnen onderbrengen. 
Een actie waarin heel veel tijd en energie is gestoken. Dankzij de algemeen verkregen medewerking, ook 
van meerdere bedrijven, is het in de gemeente Bronckhorst een succes geworden. 

mailto:redactie@rcl005.nl
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Een heel speciale actie, eveneens opgezet door comrade Gerrit 
Bruggink, was het toevoegen van een Poppy met een korte 
toelichting daarop, bij alle uitgaande bestellingen op 11 november 
2019 bij een bevriend bedrijf in het westen van het land. 

 

 

Voor het verder uitdragen en onder de aandacht brengen van de Poppy traditie is dit een prima idee. 
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WILNIS, 1 november. 

Dit jaar hebben we de Poppy Campagne in Wilnis 
gehouden op vrijdag 1 november. 
Wilnis draagt zorg voor de graven van 3 Canadezen die 
omgekomen zijn toen hun Vickers Wellington in de nacht 
van 4 op 5 mei 1943 neerstortte vlak buiten het dorp. Het 
was koud en nat weer, maar dat deerde het Poppy team 
niet echt, want zij werden voorzien van koffie en koeken 
door de lokale ondernemers.  
 
Reinier Groeneveld, die huisarts is in Wilnis en de 
coördinator in de gemeente De Ronde Venen waartoe 
Wilnis behoort, had de eerste Poppy donderdags daarvoor 
opgespeld bij burgemeester Maarten Divendal tijdens een 
raadsvergadering. Hetgeen weer voor de nodige publiciteit 
zorgde. 
 
 
 

 
 
Reinier “bemande” de Poppy stand vrijdagochtend en Ruud 
Janssen en Connie Lempke in de middag. Een hele aardige 
inwoonster vond het veel te koud en bracht heerlijke 
pompoensoep voor de “bemanning”, hetgeen zeer werd 
gewaardeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Reinier Groeneveld 
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UITHOORN,  2 november. 

Gelijktijdig met de Poppy Campagne in Mijdrecht werd ongeveer 10 km verderop ook een nieuwe actie 
opgezet door comrade Monique Venne in Uithoorn: winkelcentrum Amstelplein.  

 

 

Zij werkt vaak mee in de Promotietent van Branch 005 en wilde de verspreiding van de Poppies in haar 
woonplaats wel eens uitproberen. Als secondant voor de stand bezetting werd President Martin Reelick 
geronseld. 

Monique had eerder geprobeerd om een eerste Poppy bij de burgemeester van Uithoorn op te spelden, 
maar de gemeentesecretaresse gaf aan dat Uithoorn ieder jaar alle oorlogsslachtoffers herdenkt op 4 mei 
en de bevrijding viert op 5 mei. Men wilde daar helaas geen wijziging in aanbrengen. 
 
Monique zorgde voor publicatie in de lokale media en mede door het doorzettingsvermogen van de 
stand bemanning werd het in Uithoorn toch een (financieel) positieve actie. 
 

 

 
Monique Venne en Martin Reelick 

mailto:redactie@rcl005.nl
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Nieuw was de Poppy 
Campagne ook in MIJDRECHT.  
Hier waren op 2 november drie 
comrades actief.  

 

 

Namelijk (ladies first) Connie 
Lempke, Reinier Groeneveld en 
Ruud Janssen. Allen met enige, 
zo niet veel, ervaring in het 
uitdragen van de Poppy 
traditie. 

 
 

MIJDRECHT, 2 november. 
 
Omdat Mijdrecht ook onder de gemeente De Ronde Venen behoort, werd in 2018 besloten om in het 
winkelcentrum Passage als proef ook een Poppy Campagne te houden. De winkeliers waren hier zeer 
verrast, maar ook zeer behulpzaam en zorgzaam met koffie en koeken. 
 

 
 
Het bleek dat de bewoners van Mijdrecht niet echt op de hoogte waren van het 
verhaal achter de Poppy en de campagne die jaarlijks in de Angelsaksische landen 
wordt gevoerd. 
 
De lokale Tv-zender vond dat daar iets aan gedaan moest worden en heeft een 
interview opgenomen met de Poppy bemanning en een aantal bewoners. Dat heeft in 
ieder geval geholpen, waarvoor ook dank namens RCL Branch 005. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de foto voor een  impressie van RTV Ronde Venen.  

Connie Lempke en Ruud Janssen 

mailto:redactie@rcl005.nl
https://youtu.be/G4gI-40VilQ
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WASSENAAR & SOESTERBERG.  
 
Op een aantal strategische plaatsen 
zet comrade Philip van Leeuwen 
Poppies, een display en een 
collectebus uit. 

Hieronder zijn eigen verslag. 

Op vier locaties in Wassenaar 
werden door mij Poppies uitgezet. 
Dit al een aantal jaren. Dit samen 
met een collectebus en wat foldermateriaal.  

Bij een Amerikaans/Brits koffiecorner genaamd ,,Bagel Alley”. De mensen daar zijn altijd vriendelijk en 
heel betrokken. 

Bij de plaatselijke bibliotheek. De mensen hier werken graag mee, maar geven ook aan dat de 
verwachtingen niet al te hoog zijn. De meeste Poppies hier worden door kinderen gepakt. Aan het einde 
van de rit, met een beetje eigen initiatief, komt de opbrengst een beetje overeen met de hoeveelheid 
uitgedeelde/meegenomen Poppies. 

Bij de sportschool in Wassenaar. Niet echt een logische plek zou je zeggen, maar hier in Wassenaar toch 
wel. Dit vanwege de vele internationale leden van de sportschool. 

Bij het kinderdagverblijf waar een goede kennis van mij, Ginny Whitty, werkt. Dit is een international getint 
kinderdagverblijf en Ginny is heel enthousiast. De opbrengst is gelet op de geringe hoeveelheid uitgegeven 
Poppies en de weinige mensen die hier eigenlijk kunnen doneren best heel mooi te noemen. 

Nieuw: National Militair Museum Soesterberg. Daar ben ik als vrijwilliger bezig. Voor het eerst,eigenlijk een 
beetje op het allerlaatst, heb ik daar een collectebus en Poppies geplaatst. In de vergaderruimte van de 
vrijwilligers. Ik heb van deze collega's alleen maar positieve reacties gehoord. Volgend jaar ga ik proberen 
het hier verder uit te breiden. Geweldig mooi was dat gedurende twee weken heel veel, zo niet alle, 
vrijwilligers op de werkvloer, tussen het publiek liepen met een opgespelde Poppy! 

Het National Militair Museum is gewoon een fantastische plek om de Poppy Campagne  te voeren. 
De collega's, die tussen het publiek actief zijn, zijn heel enthousiast en dragen het gedachtegoed uit dat 
veel raakvlakken heeft met de inhoud van het museum. Als voorbeeld: de komende expositie “Hij of Ik”. 
Het verhaal van een Canadese soldaat uit WO2. Vooruitlopend op mei 2020 denk ik ook aan het Canada 
evenement dat hier mogelijk gehouden wordt. 

Mijn mooiste ervaring was de reactie van Jo-Anne Wiseman (ass. Militair Attaché van Canada) die met een 
groep mensen het museum kwam bezoeken. Zij was aangenaam verrast dat iedere vrijwilliger een Poppy 
droeg. 

Philip Van Leeuwen  
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ZANDVOORT. 9 november. 

De Poppy Campagne in Zandvoort is ieder jaar, sinds 2003, een vast gebeuren. De inwoners zijn ermee 
bekend en er wonen ook relatief veel mensen uit de Angelsaksische landen in Zandvoort. Dat helpt zeker. 
Nadat de Poppy is opgespeld bij de burgemeester, dit jaar een nieuwe – David Moolenburgh - , wordt er 
met behulp van een krantenbericht ruchtbaarheid gegeven aan de actie. Het bestuurssecretariaat van de 
gemeente is altijd zeer behulpzaam bij de organisatie.  

 

De laatste jaren stonden comrade Reinier Groeneveld, 
zijn vader Ad en zijn dochter Suzanne met zijn jeep 
voor de deur. Dat trekt veel mensen en jongeren aan, 
hetgeen wij konden merken omdat Reinier dit jaar 
helaas geen mogelijkheid had vanwege zijn 
verplichtingen als huisarts. We gaan kijken of we dat 
voor volgend jaar kunnen oplossen. De lokale 
ondernemers zijn altijd behulpzaam en daarvoor 
langs deze weg ook dank. Vaste bezetting Zandvoort: 
Peter Bongers, Connie Lempke en Ruud Janssen 

 

 

Node gemist dit jaar in Zandvoort:  een prima eye-
catcher en extra handen (handjes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van onze website: 

De Klaproos, het kleine rode plantje is door de tijden heen niet alleen het symbool gebleven bij het 
herdenken van al die 116.031 gesneuvelde Canadezen, maar ook voor de vele Amerikanen  – 
Engelsen  –  Polen  –  Australiërs  –  Nieuw Zeelanders  – Fransen  –  Nederlanders  –  Belgen en nog 
andere nationaliteiten, waarvan landgenoten gesneuveld zijn, die hun leven gaven voor vrede en vrijheid. 

v.l.n.r.: Peter Bongers, Connie Lempke, Ruud Janssen 

Reinier Groeneveld, zijn dochter en zijn Willy's 

mailto:redactie@rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/nl/poppy-campagne/
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Op 14 november had de Canadese 
Ambassade een (jaarlijkse) fundraising actie, onder 
de naam ‘’Red Maple Soirée”. 

Gastvrouw voor die avond: de Canadese 
Ambassadeur, H.E. Ms. Lisa Helfand. 

Doel is, zoals de naam al suggereert, gelden bijeen 
te brengen voor twee verschillende doelen, te 
weten: voor Royal Canadian Legion Branch 005 en 
Government of Canada Workplace Charitable 
Campaign. 

De Government of Canada Workplace Charitable 
Campaign (GCWCC) betrekt werknemers van de 
federale overheid en gepensioneerden in een 
gezamenlijke inspanning om geld in te zamelen en 
tijd te besteden aan mensen in nood.  

 

Het is de grootste en meest genereuze werkplekcampagne in Canada en vindt jaarlijks plaats tussen 
september en december.  
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Het hele jaar door wordt door RCL 
Branch 005 het herdenken en 
gedenken uitgedragen en naar 
mogelijkheid bevorderd. We 
noemen ze nog even: 

 

 De promotietent, aanwezig 
bij de grotere events. Het 
vaste team waarop 
gerekend kan worden 
bestaat uit: Evelien en Eelco 
de Zee; Cynthia en Peter 
Mensink, Elly en Nic van 
Wakeren en Monique 
Venne. 
 

 Veenendaal. Voorafgaand 
aan de herdenking van 
Harold F. Wakeman wordt 
elk jaar een educatieve les 
verzorgd door Berry en 
Yvonne Swarthoff. 
 
 
 
 

 En last but not least bij onze thuisbasis:  
restaurant Mondani in Lochem. 
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