Woensdag 23 januari 2019

Geachte Comrade: Corrie van Aalst,

Uitvraag voor deelname aan Herdenking strijd om het Kapelsche veer

Ontvangen uitnodiging:
Uitnodiging
Beste mensen,
Hierbij nodigen wij U uit om aanwezig te zijn bij de herdenking van de strijd om het
Kapelsche veer.
De herdenking vindt plaats op zaterdag 2 februari 2019, om 11.00 uur
De herdenking wordt gehouden bij het monument op het Kapelsche veer aan de
Veerweeg in de Sprang- Capelle.
Na de herdenking is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie.
We hopen dat het weer ons een beetje meezit.
Met vriendelijke groet
Stichting Pheasant Waalwijk
Ton Guezen.

Hier onder de informatie er is geen CP nodig alleen Delegatie
en kranslegger.

Evenement

Beste Leden,
Voor de herdenking van de strijd om het Kapelsche veer.
Strijd om Kapelsche Veer was een in de winter van 19441945 gevoerd gevecht om Kapelsche Veer, een Duits
bruggenhoofd ten zuiden van de Bergsche Maas, bij het
Noord-Brabantse dorp Capelle. Deze geheel overbodige
strijd duurde vijf weken en kostte in totaal ongeveer 1200
man aan militaire verliezen: gesneuvelden, gewonden,
vermisten en krijgsgevangenen.

Personnel from the Lincoln and Welland
Regiment's canoe commando party train
for the January 1945 assault on Kapelsche
Veer

De strijd kenmerkte zich door bloedige gevechtsacties onder
barre winterse omstandigheden, en was een prestigestrijd
tussen generaals van beide kanten. De gevechtshandelingen
werden gestaakt toen van Duitse zijde, na een
commandowisseling, bevel uitging het bruggenhoofd te
ontruimen. Van alle (wereld)oorlogen vielen bij de strijd om
Kapelsche Veer gemiddeld de meeste slachtoffers per
vierkante meter bevochten grondLincoln and Welland
Regiment, the Argyll and Sutherland Highlanders of Canada
and the South Alberta Regiment tanks (elements of the 4th
Canadian Armoured Division).
Wikipedia link 

Organisatie
Sgt at Arms
Melden

Stichting Pheasant Waalwijk
Delegate, geen CP
Op LEDEN.RCL005.NL
Verzamelen
Zaterdag 2 Feb 2019 10:30

Tenue

Veerweg, Sprang-Capelle  click map
Regenjassen
Krans legger(s): RCL Tenue.
Overige RCL Leden: RCL tenue of burger tenue.

