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In dit nummer o.a.: Brief van de President 

    Ingelaste bestuursvergadering/werkgroepen overleg 

    Herdenking Vlaardingen 

    Herdenking Etten 

Op de agenda:    4   april Colour Party Drill 

      9   april Vimy Ridge (Zone Europe) 

    13 april Posterenk 

    17 april Apeldoorn (Sluisje en herdenking) 

      4   mei Apeldoorn, Holten, Lochem en Wilnis 

      5   mei Wageningen 

Zie ook de agenda op onze website. 

    Controleer deze regelmatig zodat u zich tijdig kunt aanmelden 

       

Tijdens de laatste ALV mochten wij vijf nieuwe 

comrades installeren. 

Fred Blom, Gerrit Bruggink, Maurits Kamman, Theo 

Lenderink en Bert van Puiffelen.  

Wij hopen ze nog vaak in ons midden te kunnen 

begroeten. 

Nieuwsbrief Royal Canadian Legion Branch 005 Nr. 2019-02/03 

Voor de geïnteresseerden een beetje historie: 

De CANLOAN-story, Canadezen die we nooit zullen en mogen vergeten! 

 

mailto:redactie@rcl005.nl
mailto:http://www.rcl005.nl/nl/agenda-google-versie/
http://www.rcl005.nl/archive/PDF%20%20pages/Canloans%20NL.pdf
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Beste Comrades, 

De laatste tijd is er nogal wat onrust en beroering geweest binnen RCL 
Branch 005. Ik hoop dat we ons in 2019 weer kunnen focussen op 
Herdenken en Gedenken. Dat zijn uiteindelijk onze voornaamste 
doelstellingen!  

Na de verkiezing van nieuwe bestuursleden tijdens de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) van zondag, 24 februari jl., gaan we ons nu volop 
richten op 2019 en 2020. We zullen veel aanvragen ontvangen om 

aanwezig te zijn bij het herdenken en gedenken van het 75e jaar van de 
bevrijding. Er komt veel op ons af voor deze periode. We zullen “onze 
schouders eronder moeten zetten” om alle ceremonies te laten slagen. 
Dit mag voor RCL Branch 005 geen probleem zijn! 

Verder hebben we natuurlijk ook onze overige doelstellingen zoals: 

• Poppy campagne 

• Opleidingen en beurzen 

• Lidmaatschap 

• Public Relations 

• Financiën en sponsoren 

Hiervoor zijn een aantal werkgroepen verantwoordelijk. Deze werkgroepen kunnen alle hulp gebruiken 
om hun taken te vervullen, zeker in de komende periode. Ik wil dus een beroep doen op iedereen, die 
iets extra’s kan en wil betekenen in bestaande of in nieuw te vormen werkgroepen. 

Als alles opnieuw aan- en opgepakt is en we weer volop draaien (het liefst zo snel mogelijk natuurlijk), 
dan stralen we naar buiten toe weer een (h)echte eenheid uit, zoals het onze vereniging betaamt. 

Als president wil ik dus nogmaals duidelijk aangeven: Alle hens aan dek!! 

Ik kijk vooruit met frisse moed, in de overtuiging dat we met z’n allen prachtige jaren tegemoet gaan. 
 

Vriendelijke groet, 

Martin S. Reelick 
President 
Royal Canadian Legion Branch 005 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Op 10 maart 2019 was er een bijeenkomst in het clubhuis te Lochem. Aanwezig waren het bestuur en 

een aantal genodigden namens de werkgroepen. Tijdens deze zitting werden de taakverdeling binnen 

het bestuur besproken en de opzet van de verschillende werkgroepen. 

Onze nieuwe President Martin Reelick opende de zitting en middels een korte 

PowerPointpresentatie werd de taakverdeling toegelicht. Vervolgens werden de werkgroepen 

genoemd. Deze krijgen een vaste aanspreekpartner in het bestuur en distributie adres. Hierdoor 

kunnen alle werkgroep leden over de per mail ingekomen informatie beschikken. Iedereen 

ontvangt de mail op een door hen opgegeven of met de webmaster (Martin Reelick) afgesproken 

mailadres. Er gaat altijd een cc naar het secretariaat voor archief. 

Voor alle duidelijkheid: correspondentie, vragen, mededelingen, etc.: alleen via het secretariaat. 
 
 

Ingestelde werkgroepen   Aanspreekpartner  Emailadres  

Herdenken & Gedenken  Wim Poppenk   commemoration@rcl005.org 

Educatie    Martin Reelick   education@rcl005.org 

Poppy Campagne   Danny Murphy  poppy@rcl005.org 

Social Events    Yvonne Swarthoff  social@rcl005.org 

ICT/Social Media   Ruud Janssen   ict-media@rcl005.org 

Nieuwsbrief    Ruud Janssen   news@rcl005.org 

Sponsoring/Relaties   Peter Mensink  relationship@rcl005.org 

Huishoudelijk Reglement  Peter Mensink  bylaws@rcl005.org 

Public Relations/Promotie  Eelco de Zee   promotions@rcl005.org 

 

Niet bijgewoond door ondergetekende volgde nog een ingelaste bestuursvergadering nadat het 

werkgroepenoverleg was afgesloten. Daarvoor stonden een aantal punten op de agenda. 

De daarmee verbonden besluiten zullen in de volgende nieuwsbrief naar de leden worden 

gecommuniceerd. 

 

Namens de redactie: 
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Foto: Jan van Tol 

Foto: Schiedams Nieuws 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VLAARDINGEN. 

Zaterdag 23 maart 2019 om 14.00 uur vond de 
jaarlijkse herdenking bij het Wellington monument 
plaats. 

De organisatie was in handen van de werkgroep 
Wellington- monument in samenwerking met het Lentiz 
Geuzencollege, de adoptant van het monument. 

Burgemeester Annemiek Jetten hield een toespraak. 

Een delegatie van RCL Branch 005 was aanwezig. 
Verder vele genodigden, familie en leden van Legion 
Branches. 

Namens RCL Branch 005 werd een krans gelegd door 
de comrades Korrie en Frans van Aalst. 

 
 

 
 
 
 

Het monument bevindt zich aan het 
Boerderijpad in het Wijkpark Holy-
Noord. Dit monument is in 2012 onthuld 
ter nagedachtenis aan de zes geallieerde 
vliegers (vier Britse en twee Canadese), 
die in de buurt van deze plek om het 
leven kwamen. 

Gedurende de nacht van 25 op 26 
maart 1942 voerden 254 
bommenwerpers van RAF Bomber 
Command een aanval uit op de Duitse 
industriestad Essen. Het doel waren de 
staal- en wapenfabrieken van Krupp. 

Wellington Z1321 (No.142 Squadron) werd 
boven het doelgebied getroffen door luchtafweer. Het beschadigde toestel moest hierdoor de 
formatie verlaten. Het vliegtuig verloor langzaam hoogte en snelheid. Boven Vlaardingen werd de 
Wellington opnieuw beschoten door de luchtafweer en werd de bommenwerper voor de tweede 
maal geraakt. Dit bleek de genadeklap. Het brandende vliegtuig stortte vervolgens zeven minuten na 
middernacht neer in een weiland binnen de grens van de gemeente Vlaardingen. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Etten, zondag 31 maart 2019. 

De jaarlijkse herdenking van de bevrijding in 

Etten! Zoals altijd indrukwekkend door de 

voorgedragen verhalen, speeches, muziek 

en de grote belangstelling. 

In het dorp hingen veel Canadese vlaggen 

als eerbetoon aan de bevrijders van weleer. 

Dit jaar werd de herdenking bijgewoond 

door Hare Excellentie Canadese 

ambassadeur, Mrs. Sabine Nölke. 

Vijf Canadezen en vier inwoners van Etten 

kwamen om het leven bij de bevrijding. 

Het Canadese South Saskatchewan Regiment 

was amper Etten binnen getrokken toen de 

terugtrekkende Duitsers het dorp nog onder 

vuur namen. 

Een van de Ettenaren die omkwamen, was de 

twee jaar oude Theo Buitinga. Hij werd gedood 

tijdens de beschieting van de Duitse troepen. De 

inslag van een mortiergranaat werd hem en Wim 

Eimers fataal. Theo Buitinga werd slechts twee 

jaar oud. 

Burgemeester Otwin van Dijk van de gemeente 

Oude IJsselstreek en Mevrouw Nölke voerden 

het woord. Ton Buitinga, broer van het jonge 

slachtoffer hield een indrukwekkende speech.  

De herdenking kende de gebruikelijk afloop: volksliederen, 

een minuut stilte en kransleggingen.  

Namens RCL Branch 005 werd dit gedaan door 

Benny Schreurs en Herman Sligman.  

Mevr. Nölke (Foto Jan Ruland van den Brink) 
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