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       THe libeRaTion of THe neTHeRlands 

 
          NIEUWSBRIEF RCL Branch 005 Nr. 2020-07 

 
ZIE OOK DE  agenda  OP DE WEBSITE.  Laatste nieuws op Facebook.                                                                                                          

Foto’s van eerdere ceremonies: fotoalbum. 

In deze editie het verslag van onze Canadese comrades Jim en Mark Northrup. 

Lees over hun trip naar Nederland voor de herinwijding van de grafsteen van hun oudoom in Bergen op Zoom. Hun 
indruk van de activiteiten daar in het kader van 75 jaar Vrijheid. Hun uitstapje naar Vimy en hun aanwezigheid bij de 
Menenpoort in Ieper.  

 

 

Redactie/Editor: Herman Sligman                                                           Mail: redactie@rcl005.nl  

In deze editie: 

Van de President 

Bijdrage van  Jim en Mark Northrup  

Onthulling monument Baak 

Canada Day in Lochem 

Ceremonie Canadese Begraafplaats Groesbeek 

Scholieren op de Canadese Begraafplaats Groesbeek 

Agenda: 

Augustus: geen activiteiten 

Verder onder voorbehoud: 

05 sept. Oud-Beijerland (inmiddels geannuleerd) 
05 sept. Geilenkirchen RCL-Zone meeting 
13 sept. Adegem Herdenking (Zone) 
19 sept. Driel, Engineers monument 
20 sept. Mook, monument Antonio Barbaro 
20 sept. Oosterbeek Airborne begraafplaats 
27 sept. Posterenk 
05 okt.   Veenendaal (Harold Wakeman) 

http://www.rcl005.nl/agenda-google-versie-3/
https://www.facebook.com/rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/nl/foto-album-2019/
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Van uw President. 
 
Wanneer u deze editie onder ogen krijgt is juli alweer voorbij en voor we het weten zijn we in de 
herfst. 
We hebben echter in juli een aantal activiteiten gehad, te beginnen met de viering van Canada Day. 
We waren uitgenodigd door Berry en Yvonne Swarthoff om op 1 juli een Canada Day BBQ te 
houden in Restaurant Mondani in Lochem. We hadden, zelfs met het rekening houden van de 
sociale afstand en de plaatselijke voorschriften, een goede tijd met elkaar en met enkele leden van 
de Canadese ambassade. 
Goed eten, lekkere drankjes en goede vrienden zorgden voor een tijd die we niet zomaar vergeten. 

 
Op maandag 20 juli was Branch 005 uitgenodigd door CWO (adjudant) Derk de Vries van Kamp Heumensoord om de traditie van 
de Herdenking van de Vierdaagse op de Canadese oorlogsbegraafplaats Groesbeek voort te zetten. Het was met Covid-19-
regulering een evenement op uitnodiging, waarbij werd gewezen op de grote afwezigheid van het Canadian Armed Forces 4-
Days Task Force en vertegenwoordigers uit andere landen. We waren verheugd om de ceremonie te kunnen steunen met onze 
Colour Party, een piper en trompettist en een solist voor het zingen van volksliederen. 
Het was een besloten dienst, maar zeer plechtig en efficiënt georganiseerd in minder dan een maand tijd. Na de ceremonie 
hadden we een bijeenkomst op de parkeerplaats (Tailgate Party) om iedereen speciaal te bedanken voor het bereiken van onze 
vier doelstellingen van het Royal Canadian Legion, Remembrance (Lest we forget), Poppy Drive (uitdelen van klaprozen), 
Onderwijs aan de jeugd, onze student die een videoverslag maakte en als laatste doel: de onderlinge saamhorigheid. Hierna 
moesten we echter afscheid nemen van adjudant D. de Vries, want 1 augustus 2020 is zijn pensioendatum van de Nederlandse 
krijgsmacht. We gaven hem een blijk van waardering van Branch 005, een beeldje van de Knielende Canadese Soldaat en het 
Kleine Nederlandse Meisje, dat de Canadees-Nederlandse culturele relatie symboliseert. Adjudant de Vries ontving een 
bedankbrief van de commandant van het Canadian Armed Forces kolonel ERIC QUIRION. Met een certificaat en een munt gaf 
de Canadese defensieattaché kolonel Tim Young eveneens een uitdrukking van waardering voor de jarenlange inzet van 
adjudant de Vries.  
 
Over onze Canadese defensieattaché kolonel Tim Young gesproken: hij zal ons in de eerste helft van september verlaten omdat 
zijn diensttijd ten einde is. We zijn zeer gelukkig met de uitstekende relatie die we hebben met de Canadese ambassade in het 
algemeen en met de defensieattaché en zijn staf. In het bijzonder. Als Branch hebben we de mogelijkheid om afscheid te nemen 
van hem en al onze leden hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen per e-mail over tijd, datum en locatie. 
 
Vervolgend kijken we naar september. Op zaterdag 5 september een Zone meeting gepland met als gastheer Branch 003 in 
Geilenkirchen. Leden zijn welkom om als waarnemer deel te nemen aan deze bijeenkomst of kunnen spreken als de 
zonecommissie dit toestaat. Er zal ook een verkiezing zijn omdat dit het laatste jaar is voor onze zonecommandant Dan Saulnier 
en hij terugkeert naar Canada. Misschien een goede gelegenheid om van hem en zijn vrouw afscheid te nemen en hen het 
allerbeste te wensen voor de toekomst. 
 
Met alle onzekerheid omtrent COVID-19 proberen we op de hoogte te blijven van Remembrance ceremonies. Zodra we van de 
organisaties horen over de status, zullen we u informeren via de website-agenda of in een korte e-mail. 
Blijf veilig en gezond. 
 

Martin Reelick 

President 
 

 
The Royal Canadian Legion Branch 005 
     “The Liberation of the Netherlands” 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/
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Een zeer gedenkwaardige reis. 
(Column van Jim Northrup) 

 
 

 

 

 

 

Begin juni 2017 ging een vriend van mij op tournee langs de Canadese slagvelden in Noord-Europa. 

Ik zei dat mijn oudoom, L/Cpl Murray Northrup was begraven op de Canadese oorlogsbegraafplaats in Bergen-op-
Zoom. Hij maakte een uitstapje en nam een foto van de beschadigde grafsteen en vertelde me dat deze werd 
gerepareerd en in 2019 opnieuw zou worden ingewijd. 

Ik had het tegen mijn broer Mark verteld en hij zei: "we gaan". We begonnen met het plannen van wat we dachten 
dat het een klein feest zou worden in oktober 2019. Ik vond het moeilijk om informatie over dit evenement te krijgen 
totdat Mark contact opnam met Martin Reelick, de president van Royal Canadian Legion Branch 005 ‘’The Liberation 
of the Netherlands”. 
We werden uitgenodigd om met hen deel te nemen aan de formele vieringen en Mark werd onderdeel van de 
Colour Party, met de Legion Flag van McAdam New Brunswick. Mark is lid van de McAdam-tak van het legioen en de 
districtscommandant voor St. Croix, New Brunswick en ik ben lid van de Somme-tak in Dartmouth Nova Scotia.  

In de late namiddag van 24 oktober 
2019 arriveerden Mark en ik, na 24 
uur reizen, in "Tulip Inn hotel" te 
Bergen-op-Zoom. De volgende dag 
gingen we wandelen in de stad. We 
ontmoeten een heer voor een klein 
café bij het centrale plein. Hij zei 
"jullie zijn Canadees" en nam ons mee 
voor een biertje (cola voor Mark). Hij 
vertelde ons toen te wachten en kort 
daarna stond een band voor de deur 
van café “DEN ENGHEL” en speelde 
"The Maple Leaf Forever” (volkslied 
van Canada vanaf de confederatie tot 
eind jaren zestig van de vorige eeuw-
red.) en andere melodieën.  

mailto:%20redactie@rcl005.nl
https://youtu.be/OxOhk4Lk9aE
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We ontmoetten ook Willem de Beem, een veteraan van de Nederlandse 
onderzeedienst. Hij leidde ons rond door een groot deel van Bergen-op-
Zoom. We hebben Willem tijdens ons verblijf bij verschillende andere 
gelegenheden ontmoet. Willem en ik hebben uiteindelijk onze “dolfijnen” 
(insignes van de onderzeedienst) met elkaar uitgewisseld. 

In café ‘’DEN ENGHEL” waren er ook verschillende leden van het Lincoln and 
Wellington Regiment. Deze zouden de volgende dag, samen met het South 
Alberta Light Horse de sleutels van de stad Bergen-op-Zoom ontvangen. In de 
avond van de 24ste ontmoetten Mark en ik de leden van de Royal Canadian 
Legion Branch 005 'The Liberation of the Netherlands' en een aantal van hun 
familieleden in hotel ‘’De Blauwe Vogel”. Ook de Zone Commander voor 

Europa en zijn vrouw waren aanwezig voor een biertje en het avondeten. 

Op zaterdag 25 oktober was de voortzetting van de herdenkingen ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de 
bevrijding van Bergen-op-Zoom. Voor ons begon het bij het Sloedam Monument. De reden dat deze plek voor Mark 
en mij van belang is, is dat onze oudoom Murray is gesneuveld aan de oostkant van de Sloedam.  

Het Royal Regiment of Canada, 
onderdeel van de 4th Canadian 
Infantry Brigade, maakte op 30 oktober 
een snelle opmars door Zuid-Beveland. 
Die avond hebben ze een aanval 
uitgevoerd aan de oostkant van de 
Sloedam. 
Naar verluid wezen 2 leden van het 
Nederlandse verzet hen een manier 
om bij eb langs de waterkant te gaan. 
Onze oudoom werd gedood bij deze 
aanval. In de brief van zijn 
commandant aan de familie stond dat 
zijn eenheid acht Duitsers had gedood 
en twintig krijgsgevangenen had 
gemaakt. Ook was veel uitrusting buit 
gemaakt. In totaal namen de 
Canadezen meer dan 150 Duitsers 
krijgsgevangen en bezetten de oostelijke kant.  
Voor de ceremonie sloot Mark zich aan bij de Colour Party en droeg de vlag van de McAdam New Brunswick Legion 
Branch. Ik kreeg de eer om namens het Royal Canadian Legion, samen met president Reelick, een krans te leggen.  

Het was een emotioneel moment voor mij toen ik de krans mocht leggen met de onderscheidingen van mijn 
oudoom in mijn hand. Na de ceremonie bij het Sloedam Monument gingen we naar de Canadalaan in Bergen-op-
Zoom. 

mailto:%20redactie@rcl005.nl


 
 

Redactie/Editor: Herman Sligman                                         4                            mailto:redactie@rcl005.nl 
 

Dit was de plek waar de South Alberta 
Light Horse Regiment, als eerste 
Canadezen, Bergen-op-Zoom 
binnengingen. De buurt had een groot 
straatfeest georganiseerd. Er was ook 
een ceremonie waarbij de Canadese 
ambassadeur in Nederland een krans 
legde bij een plaquette van het 
regiment. 

 Er was een band met muzikanten 
gekleed in historische kleding en veel 
re-enactors in gevechtskleding van het 
Canadese leger.  

 

Vanaf de Canadalaan marcheerden we naar het hoofdplein bij het stadhuis. Hier werd de grote ceremonie gehouden 
ter gelegenheid van de bevrijding van de stad. 

 

Aangekomen op de ,,Grote Markt” werd de Colour Party opgesteld voor een Sherman-tank bij de ingang van het 
stadhuis. Kort daarna marcheerden de leden van het South Alberta Light Horse (Armour Regiment) en de Lincoln and 
Wellington Regiments het plein op. Dit was een geweldig evenement met duizenden mensen die zagen hoe deze 
twee regimenten ,de sleutels van de stad’ ontvingen. Voor Mark en mij was het een grote eer om deel uit te maken 
van deze historische gebeurtenis.  

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Tijdens een pauze 
in evenementen 
hebben Mark en 
ik, een beetje 
officieel, een 
Poppy opgespeld 
bij Don Paauwe, lid 
van het Royal 
Canadian Legion 
Branch 005. Don 
nam ons min of 
meer onder zijn 
hoede voor de rest 
van onze reis. 

 

 

Na afloop van de bevrijdingsceremonie begaf iedereen zich op weg voor 
een hergroepering en werd er opgesteld voor de grote parade. Voorop ging 
de South Alberta Light Horse Association Band, gevolgd door de Colour 
Party van het Royal Canadian Legion. Daarachter de militairen van beide 
regimenten. Deze parade duurde enkele uren en omvatte motorvoertuigen 
en pantservoertuigen uit het tijdvak van de Tweede Wereldoorlog tot 
heden. Verder andere militaire eenheden en civiele bands en organisaties. 

 

Toen de parade voor ons 
voorbij was gingen we terug 
naar het centrum voor een 
biertje en wat te eten. 
Later op de avond was er een 
taptoe in het centrum met 
geweldige bands. De leden van 
één band, genaamd ‘’de 
Liberation of the Netherlands”, 
waren allemaal in uniform van 
het Canadese leger uit de 
Tweede Wereldoorlog. Er werd 
uitstekend gepresteerd.  

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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De volgende dag, 27 oktober, de dag van de herinwijding van het graf van onze oudoom op de Canadese 
oorlogsbegraafplaats. Dit was de belangrijkste reden waarom Mark en ik er waren. Om zelf een kleine ceremonie te 
houden ter ere van onze oudoom, G49900, L/Cpl. Murray Kenneth Northrup, gesneuveld 30 oktober 1944. 

Wat we toen hebben ervaren was een van de meest eervolle momenten die ons ooit in ons leven ten deel zijn 
gevallen. Ten eerste kregen we te horen dat de RCL Colour Party en een delegatie onze privé ceremonie zouden 
bijwonen, wat ons beiden heel gelukkig maakte. 
Vervolgens werd ons verteld dat de Padre van het Lincoln and Wellington Regiment de ceremonie zou leiden. Ook 
werden we uitgenodigd voor een gesprek met de Canadese ambassadeur en met viceadmiraal Darren Hawco, de 
Canadese vertegenwoordiger bij de NAVO. Ook de burgemeester van Bergen-op-Zoom was erbij. Alles voorafgaande 
aan het officiële deel. 

Achter de schermen was er veel georganiseerd voor Mark en mij door kolonel Tim Young, de Canadese militaire 
attaché in Nederland. 

Hij heeft een prima band met het Royal Canadian Legion in Nederland. We werden ook gevraagd om te helpen bij de 
kranslegging namens de Canadese strijdkrachten samen met viceadmiraal Hawco. Dit hebben we met trots gedaan. 

Nadat de officiële ceremonie was voltooid stelde de RCL Colour Party, inclusief een lid van de Royal British Legion, 
zich op achter het graf van onze oudoom. De Padre van het Lincoln and Wellington Regiment kwam erbij. Ook 
stelden zich op: viceadmiraal Hawco, kolonel Young, Dan Saulnier, Zone Commander voor de RCL in Europa en zijn 
vrouw, andere leden van de RCL, leden van de South Alberta Light Horse en Lincoln and Wellington Regiments, de 
pers en vele belangstellenden. 

Opvallend was dat de persoon die naast oudoom Murray begraven lag, L/Cpl. D.J. Tuff van het Royal Regiment of 
Canada, gesneuveld was rond dezelfde tijd als Murray.  

We hebben hem bij de ceremonie betrokken. Het begon met Mark en mij. We hebben Murray's medailles op zijn 
grafsteen geplaatst; vervolgens sprak president Martin Reelick een paar woorden, gevolgd door de Padre die de 
officiële her- inwijding deed. 

Na voltooiing hiervan verscheen een fles Sortilege Maple Whisky. (Ik heb nog steeds de fles). 
De toost begon met Mark, ik schonk een drankje op de graven van onze oom en die van L/Cpl. Tuff. Mark en ik 
namen een slok en gaven toen de fles rond. Nadat iedereen die er een wilde een slokje had genomen kwam de fles 
met een restje naar ons terug. Mark en ik hadden elk nog een slokje en we schonken de rest op de twee graven. Dat 
maakte een einde aan de officiële kant van de ceremonie.  

Er zijn veel foto's gemaakt en Mark en ik zijn geïnterviewd door de pers. Deze herinwijding was het einde van de 
officiële gebeurtenissen voor Mark en mij t.g.v. de 75ste verjaardag van de bevrijding van Nederland.  

Voor het succesvolle eerste deel van deze reis zouden we alle leden van de Royal Canadian Legion Branch 005, The 
Zone Commander Europe Dan Saulnier, Kolonel Tim Young, de militaire attache voor Canada in Nederland en 
viceadmiraal Hawco, de Canadese vertegenwoordiger bij de NAVO, hartelijk willen bedanken. Ook Willem de 
Beem, de gepensioneerde Nederlandse marineman. Jullie hebben dit  allemaal voor ons tot een heel speciale reis 
gemaakt, dank daarvoor.  

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Het tweede deel van deze herdenkingsreis. 

Zoals ik al zei nam Don Paauwe ons min of meer onder zijn 
hoede en maakte onze laatste paar dagen speciaal. Buiten 
ons medeweten hebben Don en verschillende anderen 
geregeld dat we op maandag Vimy Ridge en Menenpoort 
zouden bezoeken.  

Ze hadden Mark overtuigd. Ik had Mark verteld, voordat 
onze reis begon, dat ik in Europa geen kilometer zou rijden. 
Het volgende dat ik me herinner is, dat Don ons 's ochtends 
ophaalde en ons een auto leende om naar Vimy Ridge en 
Menenpoort te gaan. Het kostte me een beetje moeite om 
weer te wennen aan het schakelen, maar ik het lukte. Rijden 
in Nederland was geweldig, daarna kwamen we in België. 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Ik kon niet geloven dat je overal zoveel rotondes kon hebben. Ik begon al snel een grondige hekel aan ze te krijgen. 
Vervolgens reden we Frankrijk in. Rotondes weg, maar nu we hadden elke 3 tot 5 kilometer verkeerslichten.  

Uiteindelijk hebben we Vimy 
Ridge bereikt. Het was een 
plek waar we allebei heen 
wilden. Het is een 
overweldigende plaats. 

We hebben een paar uur 
rondgekeken bij het 
Monument, het museum en 
op Canadian Cemetery no. 2. 

  

Daarna stapten we weer in de auto en reden we achter de bus aan van het Lincoln and Wellington Regiment 
Association naar Menin Gate. (Menenpoort in Ieper)  

We kwamen een paar uur voor de ceremonie 
aan in Ieper, dus we hebben wat 
rondgereden en wat gegeten. Een uurtje voor 
de avondceremonie stelden wij ons op bij de 
poort.  

Het was wederom een zeer ontroerende 
ceremonie. Tijdens het wachten keken we 
naar de namen op het monument van 
degenen waarvan geen graf bekend is. De 
eigenlijke ceremonie was erg sober. 

 

Na afloop volgden we de bus terug naar Bergen-op-Zoom. 
Het was een lange dag, maar wel een dag die ik me altijd 
zal herinneren.  

De dag erop brachten we de auto terug naar Don.  

Hij nam ons mee op een tocht over het platteland om ons 
de overblijfselen van de Duitse verdediging in het gebied, 
vooral rond de Sloedam, te laten zien. 

 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Ook waren we te gast bij het Bevrijdingsmuseum 
Zeeland. De eigenaar en zijn zoon waren zeer goed op 
de hoogte van wat er tijdens de oorlog gebeurde en 
konden al onze vragen beantwoorden. Het museum 
zelf was fantastisch. Het gaf Mark en mij een beter 
idee van wat onze oudoom Murray moet hebben 
doorstaan voordat hij aan de oostelijke kant 
sneuvelde. 

Nadat we het museum hadden verlaten, verkenden 
we nog wat meer van het platteland, lunchten 
onderweg en bezochten we locaties op Walcheren, 
zoals Westkapelle en Vlissingen, verkennen. 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Het was ook geweldig om te zien hoe ze de dijken moesten ophogen om de stijging van het water vanwege de 
opwarming van de aarde de baas te blijven. Na afloop hiervan zijn we teruggegaan naar het hotel en hebben we 
alvast de koffers ingepakt. 

Op de dag van ons vertrek uit Bergen-op-Zoom hadden we nog maar één ding te doen en weer kwam Don ons te 
hulp. Hij kwam ons ophalen bij het hotel en nam ons mee naar de Canadian War Cemetery om ons te assisteren bij 
een kleine ceremonie op het graf van oudoom Murray. 

We begroeven een kleine container met een afbeelding van Murray, zijn onderscheidingen en een klaproos. We 
hebben wat grond meegenomen voor de shadowbox van onze vader. We namen afscheid en vertrokken. Don, 
vergezeld van zijn neef, nam ons vervolgens mee naar het noordwesten van Nederland voor een rondleiding over de 
marinebasis van Den Helder, inclusief het Marine museum.  

Ook bekeken we een oude Nederlandse onderzeeër. Toen dat eenmaal was gebeurd, zette Don ons af bij ons hotel 
bij de luchthaven en namen we afscheid.  

Don, we kunnen je niet genoeg bedanken voor wat je voor ons deed tijdens ons bezoek aan Bergen-op-Zoom. 

Een van de dingen die deze reis zo bijzonder maakte, was dat we met een aantal mensen kon praten die daar tijdens 
de bezetting en na de bevrijding woonden. Verschillende mensen vertelden wat ze zich herinnerden toen ze de 
Canadezen voor het eerst ontmoetten: ze hadden een stuk chocolade kregen. Een vrouw zei dat ze voordien nog 
nooit chocolade had gehad en ze herinnert zich nog steeds de smaak. 

Het enige wat ik kan zeggen is dat Mark en ik ons zeer vereerd voelen dat we de viering van het 75-jarig jubileum 
met alle betrokkenen hebben kunnen vieren. We zijn zeer ontroerd door wat iedereen voor ons heeft gedaan tijdens 
de ceremonie ter herdenking van onze oudoom. 

Mark en ik willen, ook namens onze vader, die heel ,close, was met Murray, alle leden van Royal Canadian Legion 
Branch 005 ''The Liberation of the Netherlands” en Dan Saulnier, de Zone President Europa, bedanken. Jullie mensen 
zijn fenomenaal. Het werk dat u doet voor het Royal Canadian Legion is ongeëvenaard. Het hele jaar door 
vertegenwoordigen jullie ons met trots en waardigheid op een groot aantal evenementen. 

 

Jim Northrup    

 

 

 

 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Baak, 26 juni 2020. 
(Column comrade Gerrit Bruggink) 

Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente 
Bronckhorst en een aantal andere genodigden zagen 
toe hoe Antoon Hissink en Gerda Romeijn-Harenberg 
een herdenkingsmonument onthulden in Baak. 

Dichtbij de kruising Bakermarksedijk en de 
Dollemansstraat stortte op 26 juni 1943 de Lancaster 
R5572 neer. 
Het toestel was één van de 473 machines die vanaf 
vliegveld Syerston waren gestart voor een raid op 
Gelsenkirchen.  

De vlieger, Sergeant E.W. Davidson van de Royal 
Canadian Air Force, was de enige overlevende en 
werd krijgsgevangen gemaakt. 

De overige bemanningsleden, kwamen om in de crash. Zij vonden hun laatste rustplaats op de Algemene 
Begraafplaats in Steenderen. 

 

 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Comrade Gerrit Bruggink was op persoonlijke titel 
aanwezig. 

Voor een video impressie: klik op de foto rechts.  

Credits: Henk Samberg 

 

Detail gedenkteken 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
https://www.youtubetrimmer.nl/view/?v=emMHKI5hOw4&start=330&end=515
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Lochem, 1 juli 2020.        Canada Day. 
(redactioneel) 

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. 1982 is het jaar dat de Canada act getekend werd, vandaar de 
nieuwe naam “Canada Day”. 

Zoals gebruikelijk ging ook dit jaar Canada Day niet ongemerkt voorbij aan RCL Branch 005. 

In clubhuis Mondani in Lochem was een bijeenkomst georganiseerd. De opkomst had groter kunnen zijn maar de 
nog steeds geldende COVID-19 regels weerhielden toch een aantal mensen van een reis naar Lochem. 

Degenen die wel de tocht ondernomen waren unaniem van 
mening dat het na een lange periode prettig was weer 
bekenden te ontmoeten en een beetje bij te praten. 

De Canadese Ambassade was vertegenwoordigd door een 
bijzonder charmant gezelschap.  

 Dat gastvrouw en gastheer, Yvonne en Berry Swarthoff, weer 
flink hun best hadden gedaan het iedereen naar de zin (en naar 
de smaak) te maken is bijna een open deur intrappen.  

President Martin Reelick trapte af met een korte speech en 
reikte een certificaat van waardering uit aan Ruud Janssen en 
André Bogerman voor hun inzet voor Branch 005. 
Respectievelijk als 1e Vicepresident a.i. en als Secretaris a.i. 
Eelco de Zee was helaas verhinderd en zal  een certificaat 
ontvangen voor zijn, jarenlange,  werk als secretaris.  

Daarna kon de socializing beginnen. 

 

 

 

 

Namens de Canadese Ambassade 
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 Calorie arm 

''Kleintje''  bier 

Smaakt het? Het smaakt! 

Never a dull moment! 
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Groesbeek. 20 juli 2020. 
(redactioneel) 

Kleine ceremonie op de Canadese Begraafplaats in Groesbeek. 

Geen Vierdaagse dit jaar, geen Canadees detachement, geen grote 
plechtigheid op de begraafplaats aan de Zevenheuvelenweg. 

De strak geleide ceremonie, door adjudant de Vries (voor de niet 4-daagse 
kenners: bekend van Kamp Heumensoord) was ingetogen en waardig. 
De Canadese Ambassade was vertegenwoordigd door de Militair Attaché, 
kolonel Young en Sergeant Jo-Anne Wiseman. 

 

 

 

 

Voor de gemeente Berg en Dal was locoburgemeester Sylvia 
Fleuren aanwezig. Verder de Stichting Faces-to-Graves en een 
aantal militaire vertegenwoordigingen, waaronder een Duitse. 

 

 

Royal Canadian Legion Branch 005 was voor de plechtigheid uitgenodigd en leverde de Colour Party waarmee de 
gevallen strijders eer wordt bewezen.  Tevens was er een kleine delegatie van RCL Branch 005 aanwezig.. 

De plechtigheid kende het 
gangbare programma: Act of 
Remembrance, Last Post, 
stilte, kransleggingen. 

 

Na het officiële gedeelte 
werd Adjudant de Vries, 
sinds kort: ‘’buiten dienst”, 
geëerd voor zijn inzet 
gedurende 18 jaar t.b.v. de 
Vierdaagse detachementen. 
President Martin Reelick en 
Kolonel Young 
overhandigden hem een 
passend aandenken. 

Vertegenwoordiging Canadese Ambassade 

De delegaties 
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De Canadese vertegenwoordiging 
bezocht, of the record, nog de 
begraafplaats Jonkerbos. 

Jo-Anne Wiseman maakte een 
aantal opnames. 

Slachtoffers van vele nationaliteiten 
vonden hier hun uiteindelijke 
rustplaats. 
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Groesbeek, donderdag, 23 juli 2020. 
(redactioneel) 

Normaal de Groesbeekse dag van de Vierdaagse. Tienduizenden wandelen dan over de Zevenheuvelenweg langs de 
Canadese Begraafplaats. Zeer velen, zowel militaire detachementen als ook burgers, bezoeken die dag de 
begraafplaats om respect te tonen voor de gevallenen. 

Op deze donderdag brachten 75 jongeren van het Vierdaagse #Vteam een bezoek aan de begraafplaats. Ook een 
aantal veteranen waren daarbij aanwezig. Trompettist Theo Jetten en twee jeugdige doedelzakspelers zorgden voor 
de muzikale ondersteuning. 

 

 

 

 

Dank aan Piet Spanjers, die deze foto’s plaatste 
 op het Facebookaccount van WW II history group. 
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