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Branch 005, The Liberation of The Netherlands

a message from our President
Gerard Hendriks
Comrades,

Comrades,

Mijn eerdere oproepen om een “redactie” te vormen
en daarmee de nieuwsbrieven in de toekomst ook te
waarborgen hebben succes gehad.
Femke Matthijssen, Herman Sligman en ikzelf hebben
zitting genomen in de nieuw geformeerde redactie.

My earlier calls to form a team of editors was
successful. I presume that with this the continuity of
the newsletters is guaranteed in the future.
Femke Matthijssen, Herman Sligman and I participate
in the newly formed editors-team.

Daar ben ik ontzettend blij mee.
Temeer ook omdat dit voor mij een enorme verlichting is van de werkzaamheden. Maar ook wordt er
eens met andere ogen naar de nieuwsbrief gekeken.
En zoals u ziet heeft dat uiteindelijk toch effect gehad.

I am very happy with that. I expect that this is not only
a tremendous reduction of my work; but also, that we
get another view on the newsletter.
As you can see, this has already an effect.

Femke en Herman houden zich niet alleen bezig met
de “outlook” van de nieuwsbrief maar natuurlijk ook
met de inhoud. Ikzelf zal me ook bezighouden met
het schrijven maar toch ook aan andere comrades
vragen om een stukje te schrijven over de activiteit
waar ze getuigen van waren. Ik denk dan ook dat u
mijn teksten na 5 jaar wel zult kennen.
Het hoeven niet allemaal boekwerken te worden,
maar korte stukjes voorzien van een paar foto’s zijn
al helemaal goed. Des te meer comrades deze stukjes
schrijven die we dan weer publiceren des te meer
wordt het “onze” nieuwsbrief.
We zien nu al veel mooie voorbeelden die verschijnen
op Facebook. Stukjes en foto’s. Facebook wordt echter
niet door iedereen gevolgd vandaar ook dat wij vinden dat de nieuwsbrief moet blijven bestaan. Tevens
ook als dagboek maar ook om leuke, mooie, trieste en
bijzondere momenten vast te leggen. De nieuwsbrief
wordt tenslotte ook goed gelezen en verspreid in
Canada. Dat horen we inmiddels van verschillende
andere branches waar we contact mee hebben.
Daarom zal de nieuwsbrief ook worden vertaald in het
Engels.
Ik wens u veel leesplezier nu en in de toekomst.
En heeft u buitengewone verhalen schrijf ze op
en stuur ze naar: redactie@rcl005.nl
Mogelijk dat we ze in een van de nieuwsbrieven
kunnen of moeten plaatsen.

Femke and Herman are not only ‘’in charge” with the
layout of the newsletter, but also with the content.
I will also be involved in writing.
However, herewith I make a request to other comrades. Please write about the activity you took part
in or about other information worth knowing and
sharing. It is not necessary to produce a ‘’book work”,
short items provided with a few pictures will be fine.
The more comrades participate in writing, the more it
will be ‘’our” newsletter.
On Facebook we already see many beautiful examples, text and pictures. However, Facebook is not
followed by everyone, that’s why we think that the
newsletter should subsist.
Also, in the form of a diary to capture nice, beautiful, sad and special moments. Finally, the newsletter
is well read and distributed in Canada. Several other
branches, we have contact with, have confirmed that.
Therefore, the newsletter will also be published in English.
I wish you much reading pleasure now and in the
future. And do you have extraordinary stories write
them down and send them to: redactie@rcl005.nl.
Possibly that we can post them in one of the newsletters.
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Redactie | Editor

Herman Sligman
Naam | Name: 			
Geboren | Born: 			
Burg. staat | Civil Status:
Kinderen |Children: 		
Kleinkinderen|Grandchildren:
Woonplaats |Residence:
Lid | Member RCL Branch 005:

Herman Sligman
23 February 1943
Getrouwd - Married
Daughter and son
Twee - Two
Markelo
January 2016

Hoewel ik liever op de achtergrond actief ben, in het
kort, wat persoonlijke informatie. Het is wenselijk dat
u van een nieuw redactielid in elk geval een gezicht
hebt.
Vanaf 2008 redelijk actief bij de Stichting Heemkunde
Markelo, eerst, samen met een collega, de informatie
omtrent Markelo in de Tweede Wereldoorlog geordend. Daarna, in 2016, de aanwezige gegevens, aangevuld met actuele research. Vervolgens het geheel in
elkaar gestoken tot een boek: Markelo in de Tweede
Wereldoorlog.
Tijdens deze werkzaamheden in contact gekomen
met comrade Benny Schreurs, die mij attendeerde op
en introduceerde bij RCL Branch 005. (Bedankt Benny,
goede voorzet)
Vervolgens, door de contacten met Benny, ingeschakeld voor hand- en spandiensten bij de Stichting
Fallen Airmen Memorial Markelo.
Speciaal voor de herdenking op 23 juni 2018, waarvan
u hierna een kort verslag kunt lezen.
Voor mij was het opzetten van het boek:
‘’Sporen van de Tweede Wereldoorlog in Markelo” een
uitdaging.
Terugkomend op RCL Branch 005.
De doelstelling (missie) sprak mij aan en daar tegen
heb ik ,,ja” gezegd. Voor mij betekent dat ook: actief
participeren waar en wanneer mogelijk.
Dus het bijwonen van herdenkingen, in de delegatie
of als lid van de Colour Party.
En ook: een bijdrage leveren aan de periodieke
Nieuwsbrief.
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Although I prefer acting on the background here, in a
nutshell, some personal information. At least you should
know the face of a new editor.
Since 2008 more or less busy for the Foundation Local History Markelo. At first, together with a colleague,
archiving the information about WW2 in Markelo. Later
on, I complemented the data with current information.
In 2016 I composed the book: ‘’Markelo in the Second
World war”.
During these activities I came in contact with comrade
Benny Schreurs. He told me about RCL Branch 005 and
introduced me. (Thanks Benny, perfect suggestion) As a
result, from the contacts with Benny, I was drawn into
the support of the Foundation Fallen Airmen Memorial
Markelo. Especially for the commemoration of the 23rd
of June 2018. A short report of this day you can read
hereafter. The ultimate challenge for me was the
designing of the book: ‘’Traces of WW2 in Markelo”.
Back to RCL Branch 005.
The main objective (mission) appealed to me and that’s
why I said ‘’Yes, I do”.
To me, that means too: active participation as much as
possible. Be present at commemorations as a delegation
member or as a member of the Colour Party. And also:
to contribute to the periodic Newsletter.

Redactie | Editor

Femke Matthijssen
Naam | Name: 			
Geboren | Born: 			

Femke Matthijssen
01 July 1980

Woonplaats |Residence:
Markelo
Lid | Member RCL Branch 005: June 2017
Passie | Passion: 		 Ceramics - Design - Snare

				Drumming - Remembrance

Na 10 jaar bestuurslid te zijn geweest van het Canada Comité Markelo, waarbij ik betrokken ben geweest bij het organiseren van vele activiteiten en evenementen om Canadese Veteranen naar Nederland terug te halen rondom de 4 en
5 Mei herdenkingen, waaronder het organiseren van 3 edities van de Frank Graham Cycle Liberation Tour. Is het stokje
overgedragen aan de (nog) jongere generatie om zich in de toekomst bezig te houden met het ‘nieuwe’ herdenken.
Daar ik, mede door de vele persoonlijke verhalen van de Veteranen, mij graag in blijf zetten om nooit te vergeten aan
wie wij onze vrijheid te danken hebben, ben ik lid geworden van de Legion.
Toen de vraag kwam wie er zou kunnen helpen om de nieuwsbrief nieuw leven in te blazen, heb
ik enthousiast gereageerd, aangezien ik hier prima mijn creativiteit in kwijt kan en voor mijn gevoel
nog meer kan betekenen betreft het thema herdenken.
Hoe leuk is het om ook mijn passies, creativiteit & herdenken, te kunnen vereeuwigen in een eigen
ontworpen keramiek design lijn. In mijn vrije tijd volg ik De Nederlandse Keramiekopleiding in
Gouda. Tijdens de 75 jarige herdenking van D-Day volgend jaar, zal ik mijn keramieklijn “We Will
Remember Them” bij het Canada House in Normandie officieel lanceren.
Voor het RCL Magazine zal ik mij voornamelijk bezig houden met het design en de layout.
After being a member of the Canada Committee Markelo for ten years and organising a lot of events, so Canadian Veterans could travel to the Netherlands and participate the 4th and 5th May commemorations and organising 3 editions of The Frank
Graham Cycle Liberation Tour for Canadian and Dutch yound adults. We gave the
torch to the (even more) younger generation to keep remembering in the future,
eventhough the personal stories are fading away.
Because of those personal stories of the Veterans I will keep continuing remembering
and commemorate, because we should never ever take freedom for granted.
Therefor I became a member of the Legion in June 2017.
When Gerard asked all the Legion members who wanted to participate the board of the Legion newsletter, I responded
with lot’s of enthousiasm because, next to the fact I can do more for the Legion, besides being a member, I can put all my
creativity in it. And I have lot’s of it. In my spare time for example I follow a 4 year class at the Dutch Ceramic School in
Gouda. I’m trying to combine my two passions; Ceramics and remembrance.
I developed a Ceramic Tableware Design of handthrown ceramic art for the 75th
Commemorations of D-Day next year and the 75 th Anniversary of the Liberation
of The Netherlands in 2020. The “We Will Remember Them’ ceramic art will be
launched at the Canada House (The first house that was liberated) at Juno Beach,
Normandy on D-Day 2019.
For the RCL Magazine I’m responsible for the layout and design.
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New Members
of our Legion

Er zijn momenteel geen nieuw leden te melden
Foto >> laatste Algemene Ledenvergadering

In Memorium
They shall grow not old, as we that are left grow old:
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning
We will remember them.
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Nieuw bestuur RCL Zone Europe
In de bestuursvergadering van RCL Zone Europe van 8 juli 2018 is volgens
de geldende regels een nieuw Zone bestuur gekozen en geïnstalleerd
voor de komende 4 jaar.
De resultaten van het gekozen Zone bestuur:
Zone Commander:		
Dept. Zone Commander:
Secretary:			
Treasurer:			
Sgt. at Arms:			
Poppy Chairman:		

Dan Saulnier. 		
Martin Reelick.		
Peter Bongers. 		
Stein Gammelo.
Philip van Leeuwen.
Carla Prowley.		

(Branch 003)
(Branch 005)
(Branch 005)
(Branch 003)
(Branch 005)
(Branch 003)

Namens Branch 005 feliciteerde President Gerard Hendriks eenieder met deze benoeming.
Daarnaast heeft hij tijdens de vergadering Valerie Laucke bedankt voor haar energie en inzet
die zij in de afgelopen (soms moeilijke) jaren heeft besteed als Zone Commander.

Installatie Zone Commander Dan Saulnier

De vergadering met de
“oude Zone Commander” Valerie Laucke

Installatie Zone treasurer Stein Gammelo

New Executive Committee RCL Zone Europe
During the Executive Board Meeting of RCL Zone Europe of July 8, 2018 a new Zone Board has been
elected and installed, according to the applicable rules and regulations for the next 4 years.
The results of the elected Zone Board:
Zone Commander:		
Dept. Zone Commander:
Secretary:			
Treasurer:			
Sgt. at Arms:			
Poppy Chairman:		

Dan Saulnier. 		
Martin Reelick.		
Peter Bongers. 		
Stein Gammelo.
Philip van Leeuwen.
Carla Prowley. 		

(Branch 003)
(Branch 005)
(Branch 005)
(Branch 003)
(Branch 005)
(Branch 003)

On behalf of Branch 005 President Gerard Hendriks congratulates all with this nomination.
Besides this he paid a tribute during the meeting to Valerie Laucke for her energy and effort
she put in the last (sometimes difficult) years as Zone Commander.
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Educatie op
Scholen
Text:
Roelf van Veen Intro & Translation: Herman Sligman
Pictures: Roelf van Veen, Liberation of Groningen
Een belangrijk doel van onze Branch
is educatie. Hieronder moet worden
verstaan het, op verzoek, geven van
voorlichting over de jaren 1940-1945.
Het bovenstaande staat woordelijk
onder het hoofdje: DOELSTELLINGEN
op de website van RCL Branch 005.
Al geruime tijd heb ik mij afgevraagd,
en waarschijnlijk velen van u met mij,
wat hiervan in de praktijk terecht komt.
Om even dicht bij (mijn) huis te blijven:
Voor de gemeente Hof van Twente
loopt een erfgoed-leerlijn project.
Voor Markelo mochten comrade Benny Schreurs en Herman Sligman
het project “Sporen van de Tweede
Wereldoorlog in Markelo” ontwikkelen.
Bedoeld voor de groepen
7/8 van de Markelo’s basisscholen.

An important part of our (Branch 005)
mission is also: education. To be defined as: at request providing information about the period 1940-1945.
The above-mentioned phrase you can
read on our website under: OBJECTIVES. For a long period, I was wondering, probably many of you too, how
and how often, this was put into practice. Concerning Markelo and myself:
Last year, comrade Benny Schreurs and
I (hs) developed a local heritage project ‘’Traces of WW2 in Markelo”. A project for the children of the 7th and 8th
grade of Markelo’s elementary schools.
The first lesson, with general information about WW2, was prepared at
school by the teachers themselves.
The second step was a conducted tour
that we organized with the children.
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Saturday June 23rd

Na een voorbereidende les op school
door de leraar/lerares hebben we
jeugd meegenomen op een tocht langs
dertien, deels nog zichtbare, deels gereconstrueerde, aandachtspunten. Hierbij vertelden we de passende verhalen.
Een tocht die behoorlijk ‘’binnenkwam”
bij de jongelui, zoals bij navraag bleek.
Afsluitend werd later in school nog een
vragenlijst voorgelegd aan de leerlingen
om te peilen wat hen van de opgedane
informatie was bij gebleven. Het is
de bedoeling om elk jaar voor de opvolgende groep deze opzet te herhalen.

Een klein verslag van de voorlichting
over de bevrijding van Groningen op
de school voor speciaal onderwijs De
Wingerd in Hoogkerk.
>>>
.

Verheugend was het te ervaren, via onze
voorzitter, dat er meer gebeurt dan mij
bekend was. Comrade Roelf van Veen
blijkt een ‘’lesuur” te hebben gedraaid op een school in Hoogkerk. Ondersteund door een PowerPoint presentatie.
Roelfs brief voeren we hierop.

We visited thirteen points of interest.
Partly still visible, partly reconstructed,
traces around Markelo. Of course, we
shared the corresponding information.
A tour that was rather impressive for the
youth, as we noticed when we made an
enquiry. After a short period at school
the children were ‘’confronted” with a
questionnaire to find out what and how
much information still was present.
The intention is to repeat this activity
each year for the next group of pupils
Rejoicingly was it to find out, through
our Chairman, that other comrades
develop activities. Comrade Roelf
van Veen, from Groningen, gave a
PowerPoint presentation at a school
in Hoogkerk. He informed us by mail.
Hereafter you can read his letter.

.
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A short report concerning the liberation
of Groningen at ‘’de Wingerd” a school
for special education at Hoogkerk.
>>>

Er werd op de school van onze
dochter veel aandacht besteed dit
jaar aan de Tweede Wereldoorlog.
Vooral de bevrijding van Groningen-Stad en Ommeland. In mijn wekelijkse telefoongesprek vertelde de leraar dat mijn dochter had verteld dat
papa ook wel eens aan herdenkingen
meedeed in zijn ,,apenpakje” zoals
ze het noemde. Hierdoor was de leraar nieuwsgierig geworden en hij
vroeg mij of ik het leuk zou vinden
om op school hiermee iets te doen.
Tja, maar op De Wingerd zitten geen
standaard-leerlingen die je een verhaal
gaat vertellen, vervolgens de gelegenheid geeft om vragen te stellen. Hoe
pak je dat aan? Dit heb ik op de volgende manier ingevuld: door het heel
dicht bij de leerlingen zelf te brengen.

Maar ook door hen te vragen: wat zouden jullie met dit onderwerp (bevrijding)
kunnen doen? Behalve een minuut stil
te zijn bij de herdenking zou je, als je
bijvoorbeeld op vakantie bent, op een
kerkhof kunnen kijken of daar vliegeniers
begraven liggen. Of je zoek op je computer op waar een soldatenkerkhof is.
Maar denk ook aan de oorlogen die
nu ergens op de wereld bezig zijn.
Bedenk dat je dan niet te snel moet zeggen: stuur die vluchtelingen weer terug.
Want destijds zijn ook veel Nederlanders
op de vlucht geslagen. En net als destijds willen de vluchtelingen van nu
niets liever dan zo snel mogelijk weer naar
hun eigen land terug zodra het veilig kan.
Maar denk ook aan de mannen en vrouwen die voor Nederland naar diverse
plekken ter wereld worden gestuurd.
.

Om de vrede te bevorderen of in stand te
houden. Zij verdienen ook ons respect.
Verder heb ik verteld wat wij als RCL
Branch 005 doen om de Canadese
en overige geallieerde soldaten die
hier rusten te eren en te herdenken.
Ik hoop een kleine indruk te hebben
mee gegeven aan deze fantastische
groep kinderen.
Een vervolgvraag van de school is
er om niet alleen aan de bovenbouw, maar volgend jaar aan de gehele school, een voorlichting te geven.
Dit zal ik te zijner tijd met de Branch
kortsluiten voor de mogelijkheden.

Roelf van Veen

Door foto’s van de bevrijding van
Groningen te laten zien. Bijvoorbeeld die waarop de Niemeijer fabriek te zien is aan de Paterswoldseweg.

On this school, visited by my daughter, this
year a lot of attention was paid to WW2.
Especially to the liberation of Groningen-City and the surroundings.
During my weekly telephone call the
teacher said that my daughter had
told him that daddy also took part in
commemorations, dressed in a rather
funny suite. This had made the teacher curious. He asked whether it was
an item for school and if I was willing
to tell something about that activity.
Something to think about: the pupils
of De Wingerd are not average student.
Students you can tell a story to, lean back
and ask: are there any questions? How
to handle? I decided to bring it close
their own experience and environment.
There are a great number of photos
available of the battle for the liberation
of Groningen. I decided to show a selection of them. For instance, this one:
Canadian troops and in the background.
the Niemeijer tobacco factory.

But I also asked: what could you do
more with the item ‘’liberation”? Well
known is the one-minute silence on the
4th of May each year. Being on vacation
you probably can visit a cemetery and
look for war graves. Or you can search
for a War Cemetery on the computer.
But what do you think about the wars
that are going on nowadays in the
world? Don’t judge to quickly and
say: sent the fugitives back. During
WW2 many Dutchmen took the flight
And the refugees of today also
want to return to their homeland
as soon as safety is guaranteed.
Think about the Dutch defense
personnel. The men and women of the
Royal Dutch Army, Air Force and Navy.

Active for peace keeping at various places in the and returned as soon it was
safe. world. They deserve our respect
too. I also told the children about the
RCL Branch 005. Our mission: to fulfill
an active role during commemorations
at Canadian and other allied military
cemeteries, monuments and ceremonies where fallen soldiers from World
War II are remembered.
I hope that I made a small impression to this fantastic group of children.
The school already asked for a follow-up: a presentation for all the grades
of the school and not only for the highest grades. I will contact the Branch
in due time about the possibilities.
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Fallen Airmen
Memorial
Saturday June 23rd

Text:
Herman Sligman
Pictures: Paul ten Broeke Fotografie

Op 23 juni 2018, 75 jaar na dato, organiseerde de Stichting Fallen
Airmen Memorial Markelo een indrukwekkende herdenking voor
de omgekomen bemanningsleden van drie geallieerde bommenwerpers. Zeventien bemanningsleden van deze vliegtuigen vonden een rustplaats op het ereveld van de Algemene Begraafplaats.
Hoewel geen van deze slachtoffers een Canadese achtergrond had,
was RCL Branch 005 vertegenwoordigd met een delegatie en samen
met de Royal British Legion was een Colour Party samengesteld.
Aanwezig waren 20 nabestaanden uit Australië, Groot-Brittannië en
Nieuw-Zeeland. Verder o.a. een ‘’zware” delegatie voor Nieuw-Zeeland: de ambassadeur met de Militaire Attaché in Nederland en de
Defensie Attaché bij het Hoge Commissariaat in Londen. Ook de
Nieuw-Zeelandse televisie besteedde aandacht aan deze herdenking. De ambassades van Groot-Brittannië en Australië waren evenneens vertegenwoordigd. Verder genodigden van o.a. de Koninklijke Luchtmacht, Gemeente Hof van Twente, Stichting Verzetsmonument Overijssel, Contactgroep Oud-Mariniers en vele anderen.
De lijst met krans-/bloemleggers voerde zestien namen. Voor
RCL Branch 005 waren dit: Gerard Hendriks en Nic van Wakeren. Leden van de Koninklijke Luchtmacht Reserve ondersteunden met het aanreiken van de kransen/bloemstukken.
Verdere medewerking was ervan: Highland Pipes & Drums,
Koperensemble Fanfare Markelo, Colourparty van RBL/RCL Branch
005 en Keep Them Rolling met enige authentieke voertuigen.

In 1943, within a time table of three months, three allied bombers crashed on Markelo’s territory. After 75 years,
the Foundation Fallen Airmen Memorial Markelo organized an impressive commemoration for the victims of the
crashes. Seventeen crewmembers are buried on the Field of Honour of the General Cemetery. Although none of
the victims had a Canadian background RCL Branch 005 participated in the commemoration. A delegation was
sent and, together with the Royal British Legion, a Colour Party was formed.
Twenty relatives of the fallen airmen, from Australia, New Zealand and Great Britain made the long voyage to
Markelo. The Embassy of New Zealand sent a large delegation: The Ambassador herself and the Military Attaché
in The Netherlands and the Defence Attaché at the High Committee in London. Also, a team of TV1 from New
Zealand was present. The Australian Embassy and the Embassy of Great Britain sent representatives. Also present
were invitees of the Royal Dutch Airforce, Municipality Hof van Twente, Foundation Resistance Monument Overijssel, Former Marines Association and many, many others.
Sixteen representatives took part in the wreathing. For RCL Branch 005 the Chairman Gerard Hendriks and comrade Nic van Wakeren were laying a wreath. Members of the Royal Dutch Airforce Reserve Group took care of the
handing over. A section of the Fanfare Markelo played choral music. Also, the Highland Pipes & Drums participated
in the music setting. As already mentioned the Colour Party of RBL/RCL Branch 005 made a good performance.
Members of the Group Keep Them Rolling supported with authentic WW2 vehicles.
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Na de ‘’Last Post”, twee minuten stilte en ‘’The Rouse” hesen
leerlingen van groep 8 van Markelo’s Basisscholen de vlaggen in top.
De Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht verzorgde
een Flypast met een DHC-2 Beaver als een eerbetoon.

After the ‘’Last Post”, two minutes of silence and ‘’The Rouse”
pupils of the 6th grade of Markelo’s elementary schools
hoisted the flags.
The Royal Dutch Airforce Historic Flight made a tribute by a
flypast with a DHC-2 Beaver.

Na de plechtigheid op het Ereveld was er aansluitend een
herdenkingsconcert in de Martinuskerk. De keuze van de
muziek en de uitvoering door de deelnemende partijen
dwong grote bewondering af.

After the ceremony on the Field of Honour there was a
commemorative concert in the Martinus Church. The
choice of the music and the performance of the participating choirs, the soprano, the Fanfare Markelo and last but not
least the Highland Pipes & Drums enforced great respect.

Samenvattend: een strak georganiseerde en geregisseerde
herdenking die uitdrukking gaf aan de gevoelens van dankbaarheid en respect voor hen die met hun leven betaalden
voor onze vrijheid.

Final conclusion: a good organized and directed commemoration that gave expression to the sense of gratitude and
respect for them, who gave their lives for our freedom.

Herman Sligman
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Canada Day
Text:
Gerard Hendriks,
Pictures: Mondani Lochem

1st of July

Canada Day is de nationale feestdag van Canada en vindt elk jaar plaats op 1 juli. Het is de viering van de vorming
van de confederatie van Canada. Hieronder een beetje de geschiedenis van Canada Day

Op 21 juni 1868 werd er een mededeling ondertekend door Gouverneur-Generaal, Lord Monck, waarin staat dat Hare Majesteit iedereen
in Canada opriep om de Confederatie van Canada te vieren op 1 juli 1868. De rustdag op 1 juli werd in 1879 vastgesteld onder de Engelse
naam Dominion Day. Er is niets bekend van ceremonies die zouden zijn gehouden elk jaar, behalve van het 50ste jubileum in 1917. Toen
werd het nieuwe ‘Centre Block’ van de Parlement gebouwen, die nog in aanbouw was, opgedragen als een gedenkteken voor de ‘Fathers of
Confederation’ en voor de heldendaden van de Canadezen die gevochten hadden in de Eerste Wereldoorlog. De volgende ceremonie werd
gehouden in 1927 om het Diamanten Jubileum te vieren. Op die dag werd de hoeksteen van de ‘Confederation Building’ neergelegd door
de Gouverneur-Generaal op Wellington Street en het klokkenspel in de ‘Peace Tower’ werd ingezegend. Sinds 1958 heeft de regering
besloten dat er elk jaar een feest moet worden gehouden op Canada´s nationale dag, met de ‘Secretary of State of Canada’ die ervoor moet
zorgen dat alles goed verloopt. Op deze dag wordt er ‘s middags een ‘Trooping the Colours’ ceremonie gehouden evenals een ceremonie
tijdens zonsondergang, die gevolgd wordt door een concert met vele bands en als afsluiting een groots vuurwerk. Nog een hoogtepunt was
Canada´s 100 jarig bestaan toen Hare Majesteit Koningin Elizabeth II de feestelijkheden bijwoonde. Dit was een reden voor een groots
opgezette ceremonie.
Het idee van de ceremonies veranderde in 1968 met de toevoeging van multiculturele en professionele concerten die gehouden werden op
‘Parliament Hill’. Deze waren inclusief een nationale televisieshow. Tot 1975 werden de feestelijkheden onder de naam ‘Festival Canada´
gehouden in het ‘National Capital Region’ tijdens de hele maand juli en bevatte verscheidene culturele, artistieke en sportevenementen. The
festiviteiten werden afgelast in 1976 maar kwamen weer tot leven in 1977. “Seed Money” Een nieuwe formule was ontwikkeld in 1980
waardoor de ‘National Committee’ (De organisatie die de verjaardag van Canada organiseert) lokale feestelijkheden door heel Canada
sponsorde. ‘Seed Money’ was ontwikkeld om populaire en amateuristische vrijwilligers te helpen om hun eigen feestelijkheden te houden in
hun eigen gemeentes. Dezelfde benadering werd ook gebruikt voor het feest in 1981 met de toevoeging van het laten zien van vuurwerk in
15 grote steden door het hele land. Naamsverandering Op 27 oktober 1982, kreeg Dominion Day een andere naam. Deze naam werd
Canada Day. Vanaf 1985 werd in elke provincie en district van Canada een comité opgezet voor het plannen, organiseren en het coördineren
van lokale ‘Canada Day’ ceremonies. Geld hiervoor wordt verstrekt door de regering voor zulke comités.

Crowds on Parliament Hill celebrate Dominion Day, 1927,
the diamond jubilee of Confederation
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Canada Day
at Mondani
Sunday, 1st of July

Ieder jaar vieren wij trouw Canada Day. Dit jaar bij ons clubhuis Mondani in Lochem leek het wel of we in de
tropen waren. Ondanks de hitte hadden Berry en Yvonne er een prachtige middag van gemaakt. Leuke kraampjes,
drankjes en hapjes. En muziek. Maar vooral
iedereen amuseerde zich geweldig. Al moest je wel mee
schuiven met de stoel om niet de hele tijd
in de zon te hoeven zitten
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Sunset March
Nijmegen
Text:
Connie Lempke
Pictures: Sunset March, Femke Matthijssen,

Monday, July 16th

Al een aantal jaren wordt in Nijmegen iedere avond over de nieuwe brug de Sunset March gelopen; zo ook de maandagavond voor de Nijmeegse 4-daagse. Het was altijd al een wens van mij dit mee te maken, maar om vanuit het
westen van Nederland heen en weer naar Nijmegen te rijden voor een klein kwartier lopen vond ik wat overdreven.
Dit jaar was besloten om de algemene herdenking van het Canadese contingent op de Canadese begraafplaats aan de
Zevenheuvelenweg in Groesbeek op de maandag voor de start van de 4-daagde te organiseren. Dat was een goede
reden om dan ook te blijven voor de mars en daar heb ik geen spijt van gehad. Wat een indrukwekkende ervaring.
Allereerst had Femke Matthijssen (een van onze RCL-leden) gevraagd aan de voorste loper met de Canadese vlag het
bandje met de naam van de op 13 juli overleden Frank Graham te dragen als eerbetoon. Daarna liepen wij achter de
militairen in een fors tempo zodat de eerste loper op tijd bij de lantaarnpaal was zodra deze aansprong als de eerste
loper aankwam. Dit alles gebeurde in stilte, het enige wat je hoorde waren de voetstappen van de colonne. Een hele
bijzondere ervaring. Aan de andere kant van de brug staat het monument waar wordt stil gestaan bij de militairen die
de oversteek over de Waal niet hebben overleefd. Hier is gebeden, zijn kransen gelegd en werd gegroet. Heel mooi
en intiem. Een hele mooie bijzondere ervaring en een geweldige dag die ik volgend jaar graag opnieuw wil beleven.

Connie Lempke
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For a number of years every night across the new bridge in Nijmegen the Sunset March takes place;
as happened at the Monday night prior to the Nijmegen 4-day marches. It has been always my wish to experience
this, but to drive back and forth from the West of Holland to Nijmegen for a quarter of an hour’s walk I thought
was a bit exaggerated. This year it was decided to organize the general commemoration of the Canadian contingent on the Canadian cemetery at the Zevenheuvelenweg in Groesbeek on the Monday before the start of the
4-Day Marches of Nijmegen. That occurred to be a good reason to stay for the Sunset March as well and I did not
regret it. What an impressive experience. First of all Femke Matthijssen (one of our RCL-members) had asked the
front soldier with the Canadian flag to wear the band with the name of Frank Graham, who died on 13 July, as
a tribute. Then we walked behind the soldiers at a considerable pace so that the first runner was on time at the
lamppost as soon as it enlightened. All this happened in silence, the only thing you heard were the footsteps of the
contingent. A very special experience. On the other side of the bridge is the monument for the soldiers who did not
survive the crossing over the Waal during WW2. There was a prayer, wreaths were laid and salutations made. Very
beautiful and intimate. A very special experience and a great day that I would like to experience again next year.

Connie Lempke

Movie by Femke >>
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4days Marches
Nijmegen
Text:
Gerard Hendriks, Translation: Herman Sligman
Pictures: RCL 005, Kamp Heumensoord
Donderdag 12 juli 2018 kwam het Canadese Contingent aan op Europese bodem en wel in Frankrijk.
Na een “battlefieldtour” die hen, onder andere, naar bekende plaatsen als Vimy en Beaumont-Hamel in Frankrijk en
België voerde, meldde het Canadese Militaire Contingent onder leiding van Colonel Abthorp zich op zondag 15 juli
aan de poort van het militaire Kamp Heumensoord in Nijmegen om de kwartieren in te nemen. Voor de 66ste keer
liep er een Canadees Militair contingent mee in de vierdaagse van Nijmegen.
Eerst een beetje Canadese geschiedenis in de Nijmeegse Vierdaagse Afstandsmarsen.

Sinds 1952 zijn ze er onafgebroken bij, ongeveer 225 mannen en vrouwen uit heel Canada. In de begin jaren waren het vooral Canadese
militairen gelegerd in West-Duitsland (als nawee van de Tweede Wereldoorlog). Toen aan hum presentie in Duitsland een einde kwam werden
de militairen gerekruteerd uit de eenheden in Canada. Hiervoor kon men zich (vrijwillig) opgeven om daarna in een selectieprocedure te
worden aangewezen. Zij moesten hiervoor een zwaar en rigoureus trainingsprogramma ondergaan en werden volgens strenge regels gecontroleerd en daarna aangewezen. Trainen, 1000 KM, in weer en wind, in regen of sneeuw, op ijswegen, asfalt en niet echt geplaveide wegen,
door bergen en bossen. En vooral in eigen tijd. Voor hen is het een hele eer om hiervoor te worden uitgekozen. Er bestaat een heuse “wachtlijst”
in Canada om deel te mogen nemen aan deze Nijmeegse Vierdaagse Afstandsmarsen. Zij koesteren nog deze manier waarmee eigenlijk de
vierdaagse Afstandsmarsen ooit zijn begonnen 102 jaar geleden. Een militaire prestatietocht over 4 dagen, waarna officieel de versierselen
die hierbij horen, het “Vierdaagse Kruis” officieel wordt overhandigd en ook officieel mag worden gedragen op de het militaire tenue. Onze
Canadese vrienden werden dan ook uitgebreid en in een militaire parade door de hoogste militaire commandanten en onder toeziend oog van
vele VIP’s, waaronder Dominion President David Flannigan, uitgeleide gedaan.
The Canadian Contingent set foot ashore in Europe on Thursday, the 12th of July 2018 in France. A ‘’battlefieldtour”
carried them along well-known places such as Vimy and Beaumont-Hamel in France and Belgium. On Sunday, the
15th July, Colonel Abthorp, the first in command, signed up the Canadian Contingent in Camp Heumensoord in
Nijmegen. The accommodation for the days to come. It was for the 66th time that a Canadian Contingent gave
“acte de présence” in Nijmegen.
Firstly:
a little Canadian history concerning the International Four Days Marches Nijmegen.

Continuously since 1952 about 225 men and women, from all over Canada,
participated. In the beginning Canadian soldiers encamped in West-Germany,
owing to WW2. After their departure from Germany the Contingent was recruited
from units in Canada. Voluntarily registered they had to participate in a selection
procedure. Next step was a severe training program. Walking approximately 1.000
km, in wind and weather, rain or snow, on rough tracks and on paved roads. Not
unimportant: the greater part in off-time. Therefore, being selected is a great honour.
So, there is a waiting list in Canada for them who are yearning to participate in the
Four Days Marches in Nijmegen. This procedure, the Canadian approach, applies
to the old-fashioned approach 102 years ago. A military performance run during
four days. The official decoration, the ‘’four-Days-Cross”, is distributed in person.
Wearing it on the military uniform is permitted. Our Canadian friends were showed
out in an official parade, attended by high military commanders and many VIP’s.
Also, Dominion President David Flannigan was present.
14
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Ook waren er twee vertegenwoordigers bij van the
Royal Canadian Legion; Comrade Ryan Ference Branch
#39 in Lloydminster, Saskatchewan. En van Branch #176 in
Forest, ON Comrade David Anderson. Ze werden uitgekozen
vanwege de grote verdiensten die ze hadden voor hun branches in Canada. Natuurlijk moesten ook zij aan de trainingsvoorwaarden voldoen en vele kilometers maken. We hebben ze
hartelijk welkom geheten hier in Nederland namens de Branch.
Also, two representatives of The Royal Canadian Legion
took part. Comrade David Anderson and Comrade Ryan
Ference. Selected for the great merits for their Branches in Canada. Both were also submitted to the ,,Canadian
approach” and had accomplished many, many kilometers.
On behalf of Branch 005 we gave them a warm welcome.

Herdenking Canadese 4daagse contingent op de begraafplaats in Groesbeek

Monday July 16th

Wel werd er dit jaar voor het eerst met een traditie gebroken. 66 Jaar lang werd er op de donderdag, de derde
loop dag een herdenkingsdienst gehouden door het gehele Canadese Contingent op de Canadese erebegraafplaats aan de Zevenheuvelenweg te Groesbeek. Hiervoor werd er als eerste gestart op de donderdagmorgen in
Kamp Heumensoord en alle groepen moesten voor 12 uur op de Erebegraafplaats zijn. Hier was het dan wachten
totdat iedereen binnen was om daarna kleding en schoenen in orde maken. Dat op tijd binnen zijn was niet voor
iedereen weg gelegd. Maar dat hield ook in dat de betere lopers soms wel meer dan een uur moesten wachten.
Sommigen hadden nog medische verzorging nodig en dan nog ongeveer een klein uur voor de ceremonie zelf. Er
was geen tijd om dan nog persoonlijke herdenkingen te doen bij de graven van familieleden of kameraden uit het
regiment. Daarna was het weliswaar nog maar 10 kilometer maar toch een hele opgave voor velen.
Dit jaar was het dus voor de eerste keer dat deze ceremonie op de maandagmorgen 16 juli, voorafgaande aan de
start van de vierdaagse werd gehouden. Hierdoor kon de gehele ceremonie in alle waardigheid worden afgewerkt
en bleef er nog tijd over om de persoonlijke herdenkingen te doen. De dag begon ook niet zo vroeg, er waren
nog geen medische problemen of blaren dus het gehele Contingent kon zich opmaken voor deze indrukwekkende ceremonie.
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4days Marches
Nijmegen
Voordat de ceremonie begon kreeg het Contingent eerst enige Battlefield verhalen te horen.
Achter de begraafplaats bij de beroemde boom werd een en ander verteld over de start van Operation Veritable.
Hieraan namen 250.000 Canadese soldaten deel. Ze moesten de linkerflank beveiligen en zuiveren van Duitse
eenheden. Veel Canadezen weten alles van Vimy of de campagne in België, maar hebben geen enkel idee wat de
historische waarde is van Nijmegen en Groesbeek. Ze hebben geen idee wat de Canadezen hier in deze omgeving
hebben gedaan. Dat in Groesbeek ook niet voor niets de grootste Canadese Begraafplaats van Nederland is.
Zoals reeds gezegd het was een prachtige en indrukwekkende ceremonie. Deze werd opgeluisterd door vele VIP’s
waaronder de Burgemeester van Groesbeek, hij kon er op donderdag nooit bijzijn, net als vele andere hoogwaardigheidsbekleders.
Er werden vele kransen gelegd waaronder ook door RCL Branch 005. Maar ook door andere Canadese instanties. Zij hadden de kransen meegegeven aan het Contingent tijdens de afscheidsparade in Ottawa. Natuurlijk was
onze Colour Party ook van de partij. Zelfs met een uitgebreide Colour Party. Onder leiding van Sgt at Arms Martin
Reelick werden ze na oproep door de Contingent Commandant Col Abthorp op ceremoniële manier in de parade
gebracht. Het gehele Contingent en alle (Militaire) aanwezigen brachten de groet bij de entree van de Colour
Party. Hetzelfde gebeurde ook weer bij de “March off” van de Colour party. Ook van hen weer een prachtige
performance. Gezien de vele positieve reacties, en niet alleen van de lopers, denk ik dat deze herdenking voortaan
op de maandag zal worden gehouden.
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This year, for the first time, a tradition was broken. For 66 years the complete Canadian Contingent took part in the
commemoration on Thursday, the third day of the marches. Location: The Canadian War Cemetery in Groesbeek.
Consequences: all Canadian groups had to start very early in the morning and they all had to arrive before 12
o’clock. Being there, some needed a medic; all had to dress up a little, give the shoes a shine, etcetera. The groups,
who were fairly quickly, had to wait for almost an hour sometimes. Added up one hour for the Ceremony it was
a rather difficult break in the walking rhythm. Also, an argument: there was no time left for visiting the last resting
place of a family member or comrades of the regiment. From the cemetery to the finish is ‘’only” 10 kilometers, but
for many of the participators it turned out to be not that easy.
That is why the Commemoration was not held on a walking day but on Monday, the 16th July. The ceremony
was kept in all dignity and there was time left to visit the tomb of a family member or the graves of regimental
members. The day did not start early, no one had blisters or other problems. All were fit enough for an impressive
ceremony.
Before the start of the official ceremony some ,,battlefield stories” were told. For instance: the start of Operation
Veritable on the 8th February 1945. Also known as the Battle of the Reichswald. 250.000 Canadian
soldiers took part. Operating on the left flank of the front. What strikes is that many Canadians know a lot about
Vimy or the Belgian campaign. Only a few know that Nijmegen and Groesbeek have also historic value for the
Canadians. It is no coincidence that the Canadian War Cemetery Groesbeek is the largest in the Netherlands.
As already mentioned: it was an impressive ceremony. Attended by many VIP’s. On Thursday it was always impossible for the Mayor of Groesbeek to participate and so it was for many more dignitaries. Many wreaths were laid.
Also, in the name of several Canadian organizations. During the departure ceremony in Ottawa they had given the
wreaths to the Canadian Contingent.
Branch 005 took also part in the wreath laying. Obvious is that Branch 005 had composed an extensive Colour
Party. After the call of Colonel Abthorp, the commanding officer, they marched in under command of Sergeant
at Arms Martin Reelick. The complete Contingent and all other military attendees saluted the Colours when they
marched in and so they did when the CP marched off. It was a great performance of our CP.
There were many positive reactions and not only from the ‘’walking” part of the attendees. Presumably the official
commemoration will be held on a Monday in the future

<< Movie by Femke
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4days Marches
Nijmegen
Receptie Kamp Heumensoord

Monday July 16th

In “vroegere” tijden werd er door ieder contingent een
eigen receptie gehouden. Dat betekende dagelijks een
of meer recepties. Maar daar was eigenlijk geen tijd
meer voor. Tijdens het lopen was alle aandacht nodig
voor de militairen. Sinds een paar jaar wordt nu door
de leiding van Kamp Heumensoord een gezamenlijke
receptie gehouden voor vertegenwoordigingen van
de militaire deelnemers. Sinds jaar en dag wordt het
bestuur van RCL Branch 005 ook hiervoor uitgenodigd. Zo ook dit jaar. Echter op de maandag was het
toch een probleem. Enkele bestuursleden haakten af
of hadden andere dingen te doen. Natuurlijk ook niet
ideaal als je s’morgens om 11.00 uur klaar bent om
dan te wachten tot 17.00 uur. Uit de aanwezig RCL
leden heb ik op maandag een aantal bereid gevonden
om toch op deze receptie aanwezig te zijn. Het aantal
deelnemers aan deze receptie is gelimiteerd. Hier
hebben we nader kennis gemaakt met onder andere
de twee vertegenwoordigers namens RCL Dominion
Command. David Anderson en Ryan Ference. We hebben gezellig met elkaar gesproken vooral natuurlijk over onze branches en hun motivatie om mee
te lopen. Het was een heel gezellige receptie met een
heerlijk hapje en drankje.
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Years ago, each contingent organized her own
reception. That meant in practice: show-time each
day, some days twice or three times.
Difficult to vindicate because during the four days
the soldiers need our attention. Since a few years the
management of Camp Heumensoord organizes one
reception for the representatives of all military participators. As in former years also this year the Executive Board of RCL Branch 005 was invited.
Regrettably a Monday is less convenient for most of
them. Moreover: waiting from 11.00 till 17.00 o’clock
anywhere in the surroundings is not attractive. Some
members of the RCL delegation were willing to join
me. The number of invitees is limited.
During the reception we met two representatives of
RCL Dominion Command, David Anderson and Ryan
Ference. We had a nice chat about our branches and
the motivation of them to walk the Four-Days-Marches of Nijmegen. The reception was sociable, the drinks
were cool and the appetizers warm.

Start Tweede Dag

Wednesday July 18th

De start van de vele detachementen uit de verschillende deelnemende landen is op Heumensoord op
militaire wijze georganiseerd. Hiervoor is er voor
iedere dag een apart schema gemaakt zodat niet ieder
Land of als eerste (04.00 uur) of als laatste (06.00
uur) dient te vertrekken. Daarnaast is er een podium
gemaakt waar ieder detachement langs defileert en
zo de start beleeft van ieder dag. Natuurlijk onder de
muzikale klanken van een militair muziekkorps op
die dag. Op het podium staan dan de militaire hoogwaardigheidsbekleders van de desbetreffende landen
die dit saluut van de verschillende detachementen
afnemen. Zo was ik door de leiding van het Canadese Contingent gevraagd om het saluut af te nemen
van de Canadese deelnemers aan deze vierdaagse.
Ik vond het een ongelooflijke eer om als RCL Branch
president hiervoor te worden uitgenodigd, en deed dit
met ontzettend veel plezier maar ook bewust van de
betekenisvolle opdracht. Helaas voor mij waren onze
Canadese vrienden deze dag als laatste aan de beurt.
Dat betekende dat ik reeds voor 04.00 uur op Kamp
Heumensoord aanwezig moest zijn. Want als het gehele gezelschap (ongeveer 7000 militairen) gaat lopen
wordt de toegangsweg helemaal afgezet. En dan kom
je er niet meer in. Dus om 03.45 uur meldde ik mij
aan de poort waar ik werd opgewacht door Cap Brad
Biggar. Nadat ik de auto op de juiste parkeerplaats had
gezet meldden wij ons in de Viplounge waar reeds
vele generaals en ander hoogwaardigheidsbekleders
gereed stonden om hun mannen op weg te sturen.
Vele handen schudden en vragen beantwoorden
in dit militaire wereldje. Nu was ik voor velen toch
al een BNer (Bekende Nijmegenaar) aangezien ik al
sinds 8 jaar op de jaarlijkse recepties verscheen. Maar
ook omdat ik natuurlijk met mijn militaire Luchtmacht verleden nog met verschillende Nederlandse
militairen had gewerkt. Maar volledig geaccepteerd.
Aangezien we nog enige tijd hadden zijn we maar
naar het ontbijt gegaan en hebben heerlijk tussen de
lopers genoten van dit moment. Het was een prachtig
en indrukwekkend gezicht om deze lopers te zien
vertrekken onder de klanken van de muziek. Toen het
mijn beurt was stond ik toch met een behoorlijke brok
in mijn keel op het podium. De kleine detachementen
van onze Canadese kameraden trokken voorbij strak
in gelid saluerend. Met veelal een blijk van goedkeuring en herkenning als President van Royal
Canadian Legion Branch 005.

The start of the march for the detachments of the participating countries is organized in a military way at
Camp Heumensoord. Each day has its own schedule.
The reason why: changing the start time. Not always
the same group starts first (04.00 o’clock) or is the
last one. (06.00 o’clock) Besides there is a stage for a
march past of all detachments at every march day and
a military music corps is playing. So, a pretty cheerful
departure every morning. On the stage: the military
dignitaries of the countries receiving the salute. I was
asked by the leadership of the Canadian Contingent
to take place on the stage and show out the Canadian
participators. For me, Chairman of RCL Branch 005, it
was a great honour. I gladly accepted the invitation,
aware of the purposefully mission.
Although the Canadians were the last detachment to
start this day, I had to be present at Camp Heumensoord before 04.00 o’clock. After that time the road
is closed to keep it safe for the (about 7.000) military
walkers. So, at 03.45 o’clock I signed up at the gate of
the Camp. Captain Brad Biggar was already waiting for
me. After parking my car, we entered the VIP lounge.
Many generals and other VIP’s were already there
to show out their personnel. Fortunately, I was not
complete a stranger in the midst. Visiting the yearly
reception at Camp Heumensoord for already eight
years made me a “well-known” guest. And during my
previous job with the Royal Dutch Air Force I had met
several Dutch leading soldiers. To shorten time, we
decided to have breakfast first and I enjoyed the
moment among all those guys.
Watching the departure of the various detachments
was a beautiful and impressive sight. For me, standing
on the stage to show out the Canadian participators,
it was a touching moment. Tightly in the line and
saluting, our Canadian friends marched past. Was it
imagination that I noticed a proof of approval and
recognition on several faces as they saw the Chairman
of RCL Branch 005?

RCL Br. 005 Magazine | July - August 2018

19

4days Marches
Nijmegen
Derde Dag, Canadian War Cemetery Groesbeek

Thursday July 19th

Deze derde dag, de dag van de Zevenheuvelenweg, was dus aangepast. Geen grote herdenking van het gehele
contingent, deze was verzet naar de maandag (16 juli). Toch hadden we besloten om onze Colour Party speciaal
op deze dag ook aanwezig te laten zijn op de Canadese Begraafplaats. Dit om vooral de kleine groepjes Canadese
Militairen de gelegenheid te geven om bij de gesneuvelde familieleden of leden van hun regiment uit de Tweede
Wereldoorlog individueel of als groep een herdenking te houden.
Ook hierbij aanwezig Father Gunn, de Canadese Geestelijke. Ook hij begeleidde enkele groepen bij hun herdenkingen. Er werd veel gebruik gemaakt van deze gelegenheid. Bijna iedere kleine Canadees groep liep toch even
de begraafplaats op om iemand te herdenken. Ze konden dit zelf bepalen en was dus minder tijdrovend en vermoeiend als vroeger maar wel veel emotioneler. Velen maakten gebruik van onze Colour Party, enkelen deden het
in stilte. Hier ondervonden wij dat dit hele speciale en zeker ook emotionele momenten waren. Tranen werden
weggeslikt of waren zichtbaar. Een enkeling liet de emoties de vrije loop om de onmacht te tonen over het verlies
van kameraden van hun onderdeel die kort voor het vertrek van de lopers naar Nederland nog waren gesneuveld
in Afghanistan. Kortom een heel emotionele dag en op deze manier zeker een toegevoegde individuele waarde
voor onze Canadese Kameraden.
Natuurlijk was ook onze promotietent zichtbaar aanwezig. Onmiddellijk aan de Zevenheuvelenweg stond ze
opgesteld als een baken voor onze Canadese Kameraden om te zeggen ”hier moet je zijn”. De stand werd dan ook
door heel veel mensen bezocht en was voor de RCL leden eveneens een plaats van samenkomst.
Ook onze marine “generaal” Rinus Mooiweer deed zijn naam volledig eer aan. In deze warmte altijd correct
gekleed in zijn marine-uniform en met pet groette hij onze eigen militairen maar ook alle buitenlandse militairen.
En natuurlijk vooral zijn eigen en wel bekende blauwe marine mensen. Ook de mooie vrouwen die langs kwamen
werden door Rinus extra van motivatie voorzien om verder te trekken naar de eindstreep van deze dag. Hij was
weer onverwoestbaar en ondervond geen enkel last van zijn neus die hij zo had beschadigd in Wageningen.
Rinus “well done” en ik hoop dat je dat nog lang kunt doen bij de branch.
Al met al een heel drukke vierdaagse week, prachtige en zeer emotionele momenten. Maar ook de toezegging van
de Detachementscommandant om uitgebreid te gaan praten bij Dominion Command over toegevoegde waarde
van Branch 005 en zijn Colour Party maar zeker ook over de jaarlijkse inzet van RCL Branch 005 hier in Nederland.
Col Abthorp heeft mij die verzekering gegeven.
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This day, the day of the Zevenheuvelenweg (Seven-Hills Road) the program was a little different as compared to
the years before. Not a commemoration with the whole Canadian contingent. That was organized on Monday,
the 16th as mentioned before. However, we had decided to be present with the Colours on the Canadian War
Cemetery this day. Especially for individuals or a regiment unit, who want to commemorate a family member or
members of the Regiment killed in WW2 and buried in Groesbeek.
Also present was Father Eloi Gunn, the Canadian priest. He supported some groups when they payed tribute to
the victims.
The interest was pretty great. Almost each group of Canadians visited the cemetery for a short commemoration.
The groups could make their own decisions; it was less time-consuming, less wearing, but by far more emotionally. Some of the visitors preferred to commemorate in privacy, others appreciated to be joined by the Colours.
Also, our comrades passed trough very special and emotional moments. Tears were visible or swallowed away.
Strong emotions were noticed from units who lost comrades in Afghanistan shortly before departure to the
Netherlands. In short: a very special day, no doubt with added value for our Canadian Comrades.
Also present at Groesbeek: our promotion team. The promotion tent was placed right on the Seven-Hills Road. As
a signal to our Canadian walkers: ‘’here is the place to be”. Many interested people payed a short visit and,
of course, for our RCL members it was a meeting point.
Also, clearly present was our comrade: Rinus Mooiweer. (82 years!) Our nickname for him: ,,the Navy-Commodore”. Also, at the high temperature correctly dressed in uniform, with uniform hat, he saluted Dutch and foreign
military walkers, especially the blue uniforms of ,,his navy participators”. Additional attention he gave to the attractive ladies who passed by. They got a free pep talk to move on and finish in time. Well done Rinus and we hope to
see you many times at the Branch.
All in all: a very busy week with gorgeous and emotional moments. Colonel Abthorp, the detachment commander, promised to have an extensive conversation with Dominion Command. Subject: the added value of Branch 005
and her Colour Party for the participation in several activities during the year in the Netherlands.

Movie by Femke >>
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4days Marches
Nijmegen
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Words From
the Heart
By Padre Eloi Gunn

Meeting Nijmegen’s guardians of memory
Padre Eloi Gunn
Chief Instructor
CFChSC

“Those who are dead never left. …
The Dead are not under the Earth.
They are in the fading Fire.
They are in the weeping Grasses.
They are in the groaning Rock.
They are in the Forest, they are in the Home.
The Dead are not dead.”
[translated from the French]

These words from African poet Birago Diop encapsulate the feelings that arise in any Canadian soldier who visits
the Groesbeek Canadian War Cemetery in the Netherlands. The memory of our lost soldiers who rest in this part
of the world that was liberated by the ultimate sacrifice of thousands of our heroes is kept intact by the daily care
of a group of volunteers who form the Royal Canadian Legion Branch 005.
The Royal Canadian Legion Branch 005 is the only branch of the Royal Canadian Legion in the Netherlands—a
surprise to many of us who visited Nijmegen. We first met with the members of this one-of-a-kind Legion branch
at a commemorative ceremony at the Groesbeek Canadian War Cemetery. On that morning of July 16, 2018, and
on the days that followed, the Branch 005 members paraded their colours with a reverence matched only by the
serenity and sacredness of the site itself.
For the men and women of Branch 005, it is essential that the liberating sacrifice of the Allies and Canadian Armed
Forces members who lost their lives during the two great wars be retained in the Dutch people’s collective memory from generation to generation. In their words, their mission is to play “an active role during commemorations at
Canadian and Allied cemeteries and at monuments and to promote remembrance.”
Despite being limited in number, the members keep our soldiers’ memory alive by taking part in various commemorative ceremonies such as that of the Groesbeek Cemetery. By the branch’s mere presence at these ceremonies, the Dutch people are reminded that they were freed as a result of the ultimate sacrifice of young Canadian
soldiers.
In Groesbeek, where 2,338 soldiers who fell in action during the Second World War are buried, the members of
Branch 005 proudly displayed their blue and grey uniforms with black berets beneath the beating sun during the
Four Days Marches Nijmegen. Under their tent, they raised funds by selling commemorative items. Proud of their
ties with Canada, they welcomed the Canadian contingent with applause.
On the third day of the walk, the most challenging of the four, all of the contingents travelled past the Groesbeek
Cemetery. Each of the 14 Canadian teams visited the graves, accompanied by the chaplain and headed by their
team leaders. The Branch 005 members gave each service member a poppy to lay on the monument at the cemetery entrance.
The Four Days Marches Nijmegen remains undeniably anchored in the memory of every service member who
took part, whether as an official walker or as a member of the support team. The experience opened our eyes to
the rich military history of our young nation. The immense work of the members of the Royal Canadian Legion
Branch 005 attests to the Dutch people’s gratitude to Canada.
Through Nijmegen’s towns and countryside, we walked in the footsteps of our comrades who liberated the Netherlands and, as that alone was not enough, we were welcomed by the guardians of our heroes’ memory—Branch
005.
In the end, Nijmegen is not only a four-day walk, a physical effort requiring us to push our limits. It is a spiritual experience, for Nijmegen breathes new life into our calling, evokes in us the feeling of following in our heroes’ footsteps and reminds us of our own mortality. It is an act of reconciliation in which enemies of the past walk and sing
side by side. Above all, Nijmegen is an act of remembrance and respect. Ultimately, it is a meeting of the guardians
of our heroes’ memory so that we remember these heroes for all time.
RCL Br. 005 Magazine | July - August 2018

23

Upcoming Events
September & October

1 september 2018:

Airborne Wandeltocht. Individuele deelname.
Geen gezamenlijke RCL Deelname.

9 september 2018:

Zone Europe aangelegenheid: Herdenking Adegem (België)

17 september 2018:

Jaarlijkse Monumententocht Operatie Market-Garden: uitnodiging voor
deelname van Stichting Airborne Vrienden Groesbeek.

Diverse herdenkingen in het kader Van Market Garden Arnhem.
22 september 2018:

vanaf 09.30 uur, Luchtlandingen Ginkelse Heide, Ede.
(Deelname door Promotieteam.)
17.00 uur, Herdenking Engineers Monument op de Drielse Rijndijk te Driel
(bij Arnhem).

23 september 2018:

11.00 uur, Herdenking op de Oosterbeek War Cemetery.
16.00 uur, Herdenking Air Despatch Monument Oosterbeek.
(Achter het Airborne museum).

5 oktober 2018:

75ste Herdenking Pilot Officer Harold Wakeman in Veenendaal.
Familieleden uit Canada zullen bij dit evenement aanwezig zijn.

27 oktober 2018:

10.00 uur Herdenking Sloedam (Zeeland).
14.00 uur Herdenking Uncle Beach Vlissingen.
20.00 uur, Lecture Bergen op Zoom.

28 oktober 2018:

11.00 uur, CANADAYS, Canadese Ere Begraafplaats Bergen op Zoom.

Honour Veterans all year round
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Discover our true nature

Events

Vol

19 & 20 september 2018
Country Diner

met optredens van South Mountain, Ontario

19, 20, 21 oktober 2018
Stichting Nanai

19 Oktober
Diner met optreden Indiaan David R. Marade
€ 39,00 excl. drank

Zondag 28 oktober

Halloween

Diner met Halloween thema
Canadian Restaurant Mondani | Graaf Ottoweg 6 , 7241 DG Lochem, The Netherlands
+31(0)573 25 7595 | info@mondani.nl | www.mondani.nl
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