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       THe libeRaTion of THe neTHeRlands 

 

 

NIEUWSBRIEF RCL Branch 005 Nr. 2019 – 06 

Zie ook de agenda op onze website. Voor de laatste nieuwtjes: Facebook. 

Onze website bevat foto’s van de verschillende ceremonies; klik eenvoudig op:  fotoalbum. 

 Wisselende column met achtergrondinformatie over een specifiek 
onderwerp. Via een klik op de “The Story” knop kan deze worden bekeken.  

Deze keer een stukje biografie van een Canadese veteraan van 
,,buitenlandse ”origine. 

Niet zo verwonderlijk want bijna de gehele bevolking van Canada (95%) 
bestaat uit immigranten en hun nakomelingen. Ruim een kwart daarvan is 
van Britse en Ierse afkomst, ongeveer 24% heeft van oorsprong de Franse, 
4% de Duitse, 3% de Italiaanse, 2% de Oekraïense en 1,4% de Nederlandse 
nationaliteit. (2017) 

WALLY D. BUNKA, één uit de circa 2% van Oekraïense afkomst 

 
 
 
 
 

 
Redactie/Editors: Gerard Hendriks – Herman Sligman                                                          Mail: redactie@rcl005.nl  

 

In deze editie: 

Van het Bestuur 

Nieuwe naam Nat. Bevrijdingsmuseum  

Canadese scholieren in Holten  

Ceremonie Heijningen Fort Sabina 

Herdenking 75-jaar D-Day    

Verslag Normandië trip comrades     

Canada-dag Wassenaar   

 

 

 

 

 

Op de agenda: 

  1 juli    Beaumont-Hamel (Euro Zone) 

  7 juli    Canada dag (Inloopmiddag Mondani) 

15 juli    Herdenking Groesbeek Can. Detachement 

18 juli    Groesbeek meerdere ceremonies 

27 juli    Afscheid Canadese Ambassadeur (Mondani) 

  7 aug.  Bestuursvergadering 

  1 sept. Airborne mars Oosterbeek (?) 

mailto:redactie@rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/nl/foto-album-2019/
http://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/2019/Wally%20D%20Bunka%20NL.pdf
http://www.rcl005.nl/agenda-google-versie-3/
https://www.facebook.com/rcl005.nl
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 Bericht van uw 1st Vicepresident a.i.  
 
Waardering en respect. 
 
Het is komkommertijd…de vakanties zijn begonnen. Dat betekent ook dat je 
tijd hebt om eens je gedachten te laten gaan over waar je mee bezig bent en 
wat dat voor jou en je omgeving betekent. 
Ik ben net terug van een 4-weekse, bijzondere trip met z’n vijven naar British 
Columbia Canada waar we “oude” vrienden, maar ook veel nieuwe mensen 
ontmoet hebben. 

We logeerden bij vrienden en ook een paar keer in gehuurde 
huizen, waarin we een fijne tijd hadden. De eigenaren vonden het 
heel prettig dat wij zo positief waren over hun verblijven, maar 
respecteerden ook de punten van verbetering, die we aangaven. 
Wij zelf kregen complimenten voor het netjes achterlaten van de 
woningen en de goede onderlinge communicatie. Het gaf een extra 
goed vakantiegevoel. 
 
Het zette mij aan tot denken. Iedereen heeft op een zeker moment 
waardering nodig over hetgeen hij/zij doet. Positieve kritiek hoort 
daarbij, zodat je ook aan verbetering kan werken. Het getuigt van 
respect naar elkaar, dat je daarvoor open staat. Ook het gunnen 
van de waardering aan anderen hoort daarbij. Naar mijn mening 
moet je laten blijken dat je blij bent voor de waardering die een 
ander krijgt. Jij bent niet degene die de “pluim” weggeeft; daarover 
heeft een ander geoordeeld. Het heeft alles te maken met 
communicatie tussen elkaar en niet over elkaar. Communicatie is 
het overbrengen van feiten, maar ook gevoel. Objectief en 
subjectief dus. Maar altijd vanuit degene die de communicatie 
uitvoert. Die is daarom ook altijd verantwoordelijk voor hetgeen 
hij/zij communiceert, c.q. uitstraalt. 
 
Maar nu is er genoeg denkwerk gedaan. Ik gun u allen een fijne vakantieperiode en doe gerust ook eens 
wat “denkwerk” in het zonnetje. Er komen vast wel een paar momenten de komende tijd. De redactie van 
de Nieuwsbrief hoort het graag als u bijzondere dingen heeft die u met anderen wilt delen. Of laat het mij 
persoonlijk weten. Misschien zie ik u bij de gebeurtenissen in Groesbeek tijdens de 4-Daagse van Nijmegen? 
 
Fijne tijd gewenst!  
 

Ruud Janssen  
1st Vice President a.i. 
Royal Canadian Legion Branch 005  

mailto:redactie@rcl005.nl


 
 

Redactie/Editors: Gerard Hendriks – Herman Sligman      2                            mailto:redactie@rcl005.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE NAAM VOOR NATIONAAL BEVRIJDINGSMUSEUM. 

Op 9 mei 2019 werd in Groesbeek tijdens een speciale persconferentie de nieuwe naam bekend gemaakt 
van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945. Vanaf het moment dat het museum de deuren 
heropent, op 1 september 2019, zal de naam gewijzigd worden in “Vrijheidsmuseum”.  

Deze naam past bij de nieuwe internationale storyline van het museum: Het Verhaal van Oorlog en Vrijheid 
zonder Grenzen. Deze verhaallijn is tot stand gekomen door een unieke, intensieve samenwerking van 
Nederlandse en Duitse historici en musea. Op 7 mei jl. werd het hoogste punt van het nieuwe 
museumgebouw bereikt. In een paar uur tijd is het dak langzaam, tijdens een precisie-operatie, 
“opgeblazen”. Het museum vindt zijn nieuwe onderkomen in een Shaded Dome. 

Dit nieuwe concept is ontwikkeld en geleverd door Shaded Dome Technologies en vertoont sterke 
gelijkenis met een enorme parachute. Een herkenbaar beeldmerk van de bevrijding destijds. Met de 
nieuwe grensoverschrijdende educatieve verhaallijn én het vernieuwde onderkomen krijgt het museum 
een unieke vaste expositie voor jong en oud. Het bijzondere gebouw vormt een ware toeristische 
publiekstrekker in het groene, heuvelachtige landschap van Groesbeek.  Na de persconferentie werd de 
vlag met het nieuwe logo onthuld en gehesen door burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en 
Dal. 

Overgenomen uit De Rozet. (Huis aan huisblad Regio Berg en Dal).    Jaargang 33 nr. 10.  

Burgemeester Slinkman hijst de vlag 

mailto:redactie@rcl005.nl
http://www.shadeddome.com/
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SCHOLIEREN IN HOLTEN. 

140 leerlingen uit New Brunswick Canada (afkomstig uit het Anglophone North School District) namen op 1 
juli jl. deel aan een herdenking op de Canadese Begraafplaats in Holten. De 
Canadese studenten volgden deels, in omgekeerde richting, de sporen van het New 
Brunswick’s North Shore Regiment. Hun reis zou eindigen in Normandië. 

Het Regiment landde op D-Day in een sector van Juno Beach. Voor informatie klik  

De ceremonie in 
Holten was 
georganiseerd door leerlingen van het 
Canisius College uit Tubbergen onder de 
bezielende leiding van docent en 
comrade Mark Veldhuis.  

Heel speciaal: een aantal leerlingen met 
een First Nations achtergrond zongen 
een traditioneel lied, de  Mi”kmaq 
Honour Song. Ook werden er vier 
levensverhalen voorgelezen. 

Kransleggingen en het spelen van de 
volksliederen van Canada en Nederland 

sloten de ceremonie af. Namens de Canadese Ambassade was Colonel Tim Young aanwezig. Branch 005 
was met de Colour Party en een kleine delegatie onderdeel van de ceremonie. 

 

mailto:redactie@rcl005.nl
https://www.facebook.com/MVPulamoo/videos/466745797425838/?t=4
http://www.junobeach.info/juno-4-2.htm


 
 

Redactie/Editors: Gerard Hendriks – Herman Sligman      4                            mailto:redactie@rcl005.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private J.W. Butler (links) van The North Shore Regiment 
fouilleert een Duitse krijgsgevangene die iets groter is dan 
hijzelf.  

Sangatte, Frankrijk, 26 September 1944. 

 

 

Voor beelden van de landing van North Shore troepen op Juno 
Beach:  

https://youtu.be/DV7mK0iT3P8 

 

Column: Herman Sligman   

Infanteristen van the North Shore Regiment voor de start van Operation Veritable, 08.02.1945 

https://youtu.be/DV7mK0iT3P8
mailto:redactie@rcl005.nl
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Heijningen, Fort Sabina, 6 juni 2019. 

Mevrouw Lori Jacobs Veness was zichtbaar 
ontroerd. Samen met burgemeester Jac Klijs van de 
gemeente Moerdijk had zij net het papier losgeknipt 
en een gazen sculptuur onthuld. Niet zomaar een 
kunstwerk, maar één die een extra dimensie geeft 
aan het al aanwezige gedenkteken voor haar oom 
Walter Veness op de binnenplaats van Fort Sabina. 

Trooper Walter Veness sneuvelde in de nabijheid 
daarvan tijdens de laatste dagen van de oorlog. In 
onze editie 2019-05 zijn wij daar al wat uitgebreider 
op in gegaan.  

RCL Branch 005 had een uitnodiging 
gekregen om deze ceremonie bij te wonen 
en was met een delegatie aanwezig. 

Column: Herman Sligman 

Klik op de foto voor meer opnamen van 
kijkopmoerdijk.nl 

mailto:redactie@rcl005.nl
https://kijkopmoerdijk.nl/nieuws/breng-hen-terug-tot-leven-om-hen-niet-te-vergeten-sculptuur-walter-veness-op-fort-sabina.html
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NORMANDIE 
HERDENKING D-DAY. 
 

Op 6 juni 1944 startte de grootste 
amfibische operatie in de 
geschiedenis. De overkoepelende 
codenaam voor de operatie was 
Operation Overlord. De codenaam 
voor de landingsoperatie op 6 juni 
was Operation Neptune.  

Met landingsvaartuigen werden 
militairen voornamelijk afkomstig 
uit de Verenigde Staten, Groot-
Brittannië en Canada afgezet op 
de stranden in Normandië.  

De landingen werden gecombineerd met luchtlandingen. Zij werden ondersteund door beschietingen 
vanaf oorlogsschepen en door vliegtuigen. 

Een koele omschrijving van een gigantische operatie. Een goed voorbereide maar gewaagde aanval om een 
tweede front op te zetten in West-Europa. De herdenking van de 75ste verjaardag van D-Day, zoals 6 juni 
bekend staat, is in alle media uitvoerig beschreven.  

Wij beperken ons hier tot wat foto’s. 

 

 

Saint-Aubin-sur-Mer (Juno Beach) 

mailto:redactie@rcl005.nl
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Gérard Doré.  E/584, Les Fusiliers Mont-Royal. 

Algemeen erkend als de jongste gesneuvelde. 
Geboren 29.08.1927. 

Bij zijn aanmelding had hij als geboortejaar 
1924 opgegeven. Zijn forse postuur zorgde 
ervoor dat hij geloofwaardig overkwam. 
Gesneuveld op 23.07.1944, een maand voor 
zijn 17e verjaardag. 

 

 

 

 

Villa ‘’Denise et Roger’’ in 
Bernières-sur-Mer. Nu bekend als 
Canada House. 

Klik op de foto voor filmbeelden 
van een plechtigheid bij de 
tijdelijke graven achter villa. 

De manschappen zijn van het 
Regiment de la Chaudière. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor beelden van 08.06.1945:  https://youtu.be/1un_R-QBrD4 

Manschappen van Rgt. de la 
Chaudière onderweg naar Juno 

Beach 

https://youtu.be/1un_R-QBrD4
mailto:redactie@rcl005.nl
https://www.facebook.com/dday.overlord/videos/681795608957814/?t=3
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Om niet te vergeten: zij waren er ook bij in 1944:  

In augustus 1944, dus geruime 
tijd na D-Day, landde de Brigade 
met ca. 1.200 Irenemannen 
te Arromanches in Frankrijk. Op 
12 augustus nam de Brigade deel 
aan de gevechten bij Pont-
Audemer en Saint-Côme.  

Daar, en later ook in België, werd de strijd 
aangebonden met de Duitse troepen die de 
geallieerden probeerden tegen te houden. Ook nam 
de Brigade deel aan Operatie Market Garden en vocht 
zij in Zeeland en in Hedel. De Prinses Irene Brigade 
was onder meer betrokken bij de bevrijding van 
Tilburg (25 oktober 1944) en Den Haag (8 mei 1945). 

Informatie van www.prinsesirenebrigade.nl 

Compilatie: Herman Sligman  

Zij waren erbij op 6 juni 2019 

http://www.prinsesirenebrigade.nl
mailto:redactie@rcl005.nl
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Verslag van de Normandië trip van de comrades Marc van Aken en Fred Blom. 

Hun eigen tekst: 

Normandië trip. 

Wij, ondergetekende samen met Fred en nog 3 anderen, vertrokken op 3 juni jl. ’s’morgens vroeg. Wij 
wilden op tijd bij onze B&B aankomen. 

De eerste dagen verliepen volgens plan, voor zover je in die drukte nog kon spreken van het vasthouden 
aan een plan. Dit veranderde in de ochtend van de 6e juni jl.; wij waren vroeg vertrokken voor de 
herdenking op Juno Beach. Opeens kwamen we, met vele anderen, op een kruising met een grote weg. 
Daar werd het overstekende verkeer uit beide richtingen tegengehouden. Na lang wachten ging ik eens 
poolshoogte nemen. Bij navragen aan een agent wat er aan de hand was, vertelde deze mij hierover niets 
te kunnen melden. 

Ik liet hem onze E-tickets zien voor het bijwonen van de herdenking op Juno Beach, maar dat veranderde 
de zaak niet. Zijn verklaring: “jullie hebben allemaal de juiste papieren, maar door een extra 
noodverordening komt er niemand meer de weg over de eerste tijd”.  

Wij besloten te keren en naar Bayeux te gaan. Daar hebben wij een rondgang gemaakt door de historische 
binnenstad en de Kathedraal bezocht. In de loop van de middag hoorden wij dat rond 15:00 uur de 
noodverordening opgeheven werd en wij alsnog naar Juno Beach konden rijden. Zogezegd, zo gedaan. 

Toen we daar waren heb ik, zoals beloofd aan de Canadese 
familie Maloney, de foto’s van de drie broers James, Albert en 
Frank Maloney geplaatst op het strand van Juno Beach ter 
nagedachtenis aan hen. James is tijdens de bevrijding van 
Etten omgekomen, zijn beide broers hebben de oorlog 
overleefd maar zijn inmiddels ook overleden. 

Hierna zijn we naar het plaatsje Saint- Aubin-sur-Mer gereden. 
Daar hebben we onze veteraan Bill Cole herdacht, die op 12 
mei 2019 is overleden. Bill is daar op 6 juni 1944 aan land 
gekomen met het Britse South Staffordshire Regiment. 

Dit regiment heeft zwaar gevochten in de Slag om Caen. Door 
de zware verliezen, is het regiment in augustus 1944 
opgedeeld en zijn de manschappen als aanvulling naar andere 
eenheden overgeplaatst. Bill Cole werd ingedeeld bij een 
Canadese eenheid. Met de Canadese troepen belandde Bill in 
Doetinchem. Toen Doetinchem bevrijd was, trof hij daar zijn 
geliefde Erna. Na de oorlog heeft hij haar weer opgezocht en is 
hij met haar getrouwd. Ter herinnering aan de Maloney broers 

mailto:redactie@rcl005.nl
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Hierna werd het tijd om wat te gaan eten en liepen wij over de 
boulevard van Saint-Aubin-sur-Mer. Opeens zag ik aan een huis 
een, voor mij zeer bekende, vlag hangen: de “Red Ensign”. 

Ik bleef even staan om ernaar te kijken maar de anderen liepen 
door. Ik riep ze terug om hen uit te leggen welke vlag dit was. Op 
dat moment kwamen ook de bewoners naar buiten om op hun 
terras wat te gaan eten. Ik vroeg hen of Fred en ik met deze vlag 
op de foto mochten. Gelukkig voor ons sprak de bewoonster een 
beetje Engels en begreep ze snel wat de bedoeling was.  
Geen probleem, de tafel en een paar stoelen werden opzijgezet 
en wij konden erbij.  
 

 
 
 

Toen ik naast de vlag stond en hem even vastpakte, had ik wel door dat dit een oudje moest zijn. Ik vroeg 
haar naar de herkomst van deze vlag.  
Zij vertelde dat haar schoonvader deze op 6 juni 1944 had gekregen van de Canadezen die daar waren 
geland en het plaatsje hadden bevrijd van de Duitsers. 
Daarna had de vlag nog een keer aan een houten paal bij het gemeentehuis gehangen samen met de 
Franse vlag tijdens een herdenking. Vervolgens goed opgeborgen op zolder, waar hij circa 75 jaar had 
gelegen. Ik citeer: “vanochtend heb ik tegen mijn man gezegd dat dit een perfecte gelegenheid was om de 
oude vlag van zolder te halen en op te hangen om op deze wijze onze bevrijders te eren”. 
 
Na het maken van de foto’s hebben we nog wat gepraat en zijn doorgelopen om wat te gaan eten. Het was 
overal erg druk en waar we ook kwamen zat het vol. Dan maar weer terug op onze schreden en kijken of 
aan de andere kant langs de boulevard nog een plek te vinden was. 

Ter herinnering aan Bill Cole 

mailto:redactie@rcl005.nl
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We liepen dus weer langs die vlag en de vrouw des 
huizes begon te zwaaien en riep dat haar man mij 
nog iets wilde laten zien. Hij kwam van boven met 
een, in perfecte staat verkerende, Canadese helm. 
Helemaal origineel met alles erop en eraan. We 
hebben hem bekeken en weer teruggegeven en 
gezegd dat we nu verder gingen om wat te eten. Op 
dat moment zegt zij: “wacht heel even, mijn man 
wil je nog wat meegeven”. Haar man loopt naar 
binnen en komt terug met een schaar in zijn hand. 
Hij knipt de touwen door van de vlag, propt hem 
een beetje in elkaar en geeft hem aan mij. Ik ben zo 
verbaasd en denk: een originele D-Day vlag voor 
mij! Hoe mooi en bijzonder is dat. 

Ik wist niet hoe ik hen moest bedanken; maar ik 
heb haar 3 keer gezoend en hem een dikke knuffel 
gegeven, hierna heb ik samen met Fred de vlag 
gevouwen zoals het organiek hoort. Toen zij hierna 
keek, werd het haar even te veel en begon ze te 
huilen. “Hoe mooi doen jullie dit en hoe respectvol 
is dat voor een vlag die D-Day heeft overleefd”. Die 
woorden heb ik nog steeds in mijn hoofd. 

We hebben hierna nog wat foto’s gemaakt en 
hebben onze gegevens uitgewisseld om verder 
contact te houden. Het was met recht een dag om 
nooit meer te vergeten.  
 
Hoe we verder met de “Red Ensign” om zullen gaan, wordt nog overlegd. Dat wij er nog iets mee gaan 
doen is zeker. Bij gelegenheid volgt er dan een update. 
 
w.g. Marc van Aken.  
 
 
 
 
 
 
 

Op de foto met de gulle gevers 

mailto:redactie@rcl005.nl
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Canada dag viering op de Ambassade, 27 juni 2019. 
 
Canada Day of Fête du Canada is de nationale feestdag van Canada en 
vindt elk jaar plaats op 1 juli. De feestdag werd origineel Dominion 
Day genoemd maar verkreeg in 1982 zijn huidige naam, in dat jaar werd 
de Canada Act getekend. 
 
De huidige vlag van Canada, ook bekend als de Maple Leaf Flag en in het Frans l'Unifolié, is de nationale 
vlag van Canada. Hij is rood met een wit vierkant in het midden, met daarin een rood gestileerd 
esdoornblad met elf punten. 

 
De Canadese Ambassade in Nederland organiseerde 
traditiegetrouw een feestelijke bijeenkomst. Ook RCL 
Branch 005 was vertegenwoordigd.  
 
 
 
 
 
Op de foto hieronder de crew van de Ambassade. 
 

 

 

mailto:redactie@rcl005.nl
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Bedankt Excellentie, bedankt Canada.                                                                       Compilatie: Herman Sligman 

mailto:redactie@rcl005.nl



