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NIEUWSBRIEF RCL Branch 005 Nr. 2019 – 04
In deze editie:

Op de agenda:

Bericht van uw President

4 mei Herdenking Apeldoorn, Holten, Lochem, Wilnis

Training Colour Party

5 mei Bevrijdingsparade Wageningen

Herdenking Vimy Ridge
Onthulling monument Holten

11 mei Onthulling deel III monument Oud-Beijerland
6 juni Herdenking D-Day 75 jaar

Herdenking Posterenk

12 juni Bestuursvergadering

Herdenking 48th Highlanders Holten

27 juni Viering Canada Day Wassenaar

Bezoek Groesbeek schooljeugd Uxbridge Ont.

1 juli Herdenking Beaumont-Hamel (Zone Europe)

Ceremonies Apeldoorn
Wilnis onthulling naambord + info paneel
Zie ook de agenda op onze website. Voor de laatste nieuwtjes: Facebook.
Onze website bevat foto’s van de verschillende ceremonies; klik eenvoudig op: fotoalbum.

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

Deze keer:

HET VERHAAL ACHTER DE VERNOEMING VAN EEN STRAATNAAM IN WILNIS.
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Bericht van uw President.
Intussen zijn we alweer even onderweg met het nieuwe bestuur in een nieuwe vorm met
de werkgroepen. Allen zijn druk bezig om zijn of haar draai te vinden in de wijze van
communiceren en het oppakken van taken. Als President ben ik tevreden over de eerste
resultaten, maar vooral om het geduld van anderen. Mijn advies is altijd: “Na drie emails, bellen is sneller!”. Ik denk dat rond september alles op orde is en dat we klaar zijn
voor de herdenkingen en vieringen van de 75e bevrijdingsdag.
In Nederland beginnen we in september met Operation Market Garden. Echter een datum om nooit te vergeten is ‘’6
juni 1944 D-Day”. Er is geen georganiseerde activiteit van RCL Zone Europe of RCL Branch 005 voor 6 Juni 2019, 75
jaar na dato. Er zijn leden die zich gemeld hebben bij het bestuur, dat zij op eigen gelegenheid naar Normandië zullen
afreizen. Berry en Yvonne Swarthoff doen dit al jaren en hebben gevraagd om weer een krans namens RCL005 te
mogen leggen. Uiteraard heeft het bestuur hiervoor toestemming gegeven. Er zijn ook andere leden die mij
mondeling bekend hebben gemaakt naar deze herdenking toe te gaan, zoals Marc van Aken en Gerrit Bruggink en
waarschijnlijk zijn er nog anderen. Laat het vooral weten.
Na de Zone Europe herdenking in Vimy op 9 april jl. heeft Zone Commander Dan Saulnier gevraagd of RCL005 ook
ondersteuning kan leveren voor de Zone Herdenking op 1 juli 2019, de herdenking van de Battle of Beaumont-Hamel
Newfoundland Regiment. Check daarvoor, maar ook voor andere events, regelmatig de RCL005 Google agenda op de
website.
Verder wil ik nog een terugkoppeling geven uit de laatste Bestuursvergadering van uw Branch.
Naast de, in de laatste Algemene Ledenvergadering gekozen bestuursleden zijn de volgende officers door het bestuur
aangesteld:
Jan van Loo – Legal Officer; Danny Murphy – Poppy Chairman (opnieuw); Ruud Janssen – 1e Vice President a.i. (ter
goedkeuring in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering) als opvolger van Albert Hartkamp, die deze functie
heeft neergelegd; Toon van Bussel – Sgt at Arms. Tijdens de afgelopen Colour Party Drill zijn er vijf Colour Sgt’s
benoemd, die bij afwezigheid van Toon het commando van de Colour Party voeren. Dat zijn: Berry Swarthoff; Hans
Achterkamp; Gerrit Bruggink; Peter Mensink en Peter Bongers. Philip van Leeuwen kan als Sgt at Arms van Zone
Europe in voorkomende gevallen deze rol ook vervullen.
Verder kan ik nog meedelen, voor de leden die dat nog niet vernomen hebben, dat de Burgemeester van Apeldoorn,
John Berends, benoemd is tot Commissaris van de Koning in Gelderland. RCL005 dankt hem natuurlijk voor zijn
betrokkenheid bij onze Branch en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie.
We gaan nu eerst de herdenkingen en vieringen rond 4 en 5 mei aandacht geven. Ik hoop hier ook weer minstens
zoveel leden te ontmoeten als vorig jaar. Het wordt een mooie generale repetitie voor het Kroonjaar 2019-2020!
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Training Colour Party.
Zoals al eerder gemeld was er een vervolg sessie georganiseerd op 4 april jl.
Om het niet al te statisch te houden, kunt u via deze link bewegende beelden afroepen.
Vervolgens werd er geoefend in marcheren, de diverse commando’s weer doorgenomen. Met name ook
werden (nieuwe) Colour Sergeants: Hans Achterkamp, Gerrit Bruggink, Berry Swarthoff, Toon van Bussel en
Peter Mensink geïnstrueerd.
De Sergeant at Arms van RCL Zone Europe nam ook deel aan de
oefening. Aan het einde van de Drill droeg de “vertrekkende”
Sergeant at Arms Martin Reelick het stokje (letterlijk) over aan Toon
van Bussel, die vanaf heden deze rol bij herdenkingen zal gaan
vervullen.

Eenieder ontving
uit handen van de
scheidende
Sergeant at Arms
een Certificate of
Achievement ten bewijze dat de Drill met goed gevolg
was doorlopen. Een applaus klonk als dank voor alle werk
dat Martin de afgelopen jaren heeft gedaan.

Helaas waren een aantal mensen
verhinderd deze Drills te volgen, maar er
is de toezegging gedaan dat na de zomer
nog een sessie zal worden georganiseerd.

Column & foto’s:
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Vimy Ridge Memorial Day.

Zone Europe leden van het Royal Canadian Legion waren op 9 april 2019 aanwezig. Meer dan een dozijn
leden maakten de ruim 700 km heen- en terugreis. Vanuit diverse plaatsen waren ze naar Frankrijk
gekomen. Tijdens een uitstekende ceremonie werd de gevallenen herdacht en geëerd. Geweldig om zoveel
leden te zien opdagen, om oude vrienden te ontmoeten en nieuwe te maken. Het belangrijkste is echter
dat de gevallenen niet worden vergeten.
Daags tevoren nam ik de gelegenheid waar om het
graf van een Britse soldaat uit WO I te bezoeken.
Jaren geleden door mij geadopteerd. Gewoon door
hem eer te bewijzen en te herdenken. Het
indrukwekkende monument van Thiepval uit WO I is
daar ,,om de hoek”.

Column & Foto’s:
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Monument in Holten voor gesneuvelde Canadezen.
Kwamen hun opa’s om door ‘friendly fire’ of door
beschieting door Duitsers? Op die vraag komt
wellicht nooit antwoord. De Canadese kleinzoons van
Ernest J. England en Albert A. Bushensky kwamen in
elk geval de plek bezoeken waar het drama zich
afspeelde.
Zondag 8 april 1945. Het is vroeg in de ochtend als
Canadese troepen vanaf de Schipbeek richting
Holten trekken. De verkenners England, Tanning en
Bushensky van het 8ste RECCE (14th Canadian
Hussars R.C.A.C.) rijden in een ‘carrier’, over de 5e
dijk in Holterbroek. De opdracht is om uit te zoeken
of, en zo ja hoeveel Duitsers zich ophouden bij de spoorlijn Holten en Deventer.
Bushensky, de chauffeur
stuurt de tank over het
smalle weggetje dat tussen
de weilanden loopt. Het is
een lange verkenning.
Genaderd tot circa 600
meter van de spoorlijn gaat
het helemaal mis. De carrier
wordt drie keer beschoten.
England wordt meteen
gedood, Bushensky
zwaargewond. Tanning
bedenkt zich geen moment,
neemt het stuur over en
keert om. Terug naar de
eenheid. Op weg naar het
hospitaal overlijdt
Bushensky.
Beide slachtoffers zijn
begraven op de Canadese
begraafplaats in Holten.
(I.A.1 en II.H.14)

Kleinzoons bij het monument. Midden met blauwe trui: Chris LaBossière, geknield:
Douglas England
foto: Frans Nikkels
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13 april 2019. Herdenking bevrijding Posterenk.
Op 2015 werd in Posterenk de eerste herdenking van de bevrijding
gehouden. Het kleine dorp was compleet in de ban van herdenken en
gedenken. Aandacht voor de bevrijding van het dorp door het Canadese
Carleton and York Regiment. De commandant, Luitenant Richard Boot
Savage, sneuvelde zelf daarbij evenals vijf andere Canadezen. In de
Wilpermolen is een herinneringsplaquette aangebracht.
Het werd een jaarlijks terugkerende herdenking. Sinds 2015 is RCL Branch
005 hierbij betrokken. De Branch is aanwezig met een delegatie en/of
Colour Party. Ook wordt meegewerkt aan educatieve programma’s voor de
schoolkinderen. Voorafgaande aan de herdenking van dit jaar waren
leerlingen van de St. Martinusschool Bussloo te gast in de Wilpermolen.
Hiervoor was ook RCL Branch 005 uitgenodigd. Berry Swarthoff vertelde
over WOII en met diverse voorwerpen uit zijn collectie/verzameling maakte hij het extra aanschouwelijk.

Gerrit Bruggink gaf uitleg over de
poppy. De klaproos die over de
gehele wereld wordt gebruikt als
eerbewijs aan de gevallen
soldaten.
Het programma werd aangevuld
met een verhaal over Operatie
Cannonshot, de oversteek van de
IJssel bij Wilp. Jeroen Dumaij wist
dit goed te brengen. Speciale
gast was de heer Jan Terlouw, die
vertelde hoe hij als kind de
oorlog had meegemaakt.
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Ondanks het koude weer waren dit
jaar weer veel inwoners aanwezig bij
de herdenking. Speeches werden
gehouden door de Burgemeester en
de Past President van Branch 005.
Twee studenten van het Canisius
College uit Tubbergen hadden weer
een aandeel in de herdenking.
Enkele kinderen droegen
zelfgemaakte gedichten voor.
Branch 005 werd vertegenwoordigd
door: President Martin Reelick, die
ook een krans legde namens de
Branch en verder de comrades Marc
van Aken, Fred Blom, Wayne Healy, Peter Mensink, Gerard en Loes Hendriks. Bijzonder verheugend was
dat Comrade Piet Polderdijk weer aanwezig was. De Pipes and Drums City of Apeldoorn zorgden weer voor
de muzikale ondersteuning. Perfect, zoals men van hen is gewend.
Na de ceremonie vond de warme koffie in de
Wilpermolen gretig aftrek. Tijdens de koffie is de
voorzitter van het comité op de hoogte gebracht dat de
RCMP (Royal Canadian Mountain Police Pipes and Drums)
van plan is volgend jaar, tijdens het kroonjaar, Posterenk
weer aan te doen. Dit werd met veel instemming begroet.
De voorzitter gaf aan hiermee al een beetje rekening te
hebben gehouden. Hij attendeerde op de fooienpot,
speciaal bedoeld om geld bijeen te brengen voor het
bezoek van RCMP. Men had goede herinneringen aan
het vorige kroonjaar. Een ongekend succes voor het dorp
en voor de Band.

Column:
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Holten, 14 april 2019.
HERDENKING 48TH HIGHLANDERS IN HOLTEN.

Zondag 14 april werden, onder
grote belangstelling, de
militairen van het Regiment 48th
Highlanders of Canada herdacht
op de Canadese Begraafplaats in
Holten.

Onder de naam Operatie Cannonshot waren de Canadese regimenten onderweg om de Veluwe te
bevrijden van de Duitsers. Bij de oversteek van de IJssel sloeg het noodlot al toe voor het Regiment. Het
verloor bij de bevrijding van de Veluwe 19 militairen, waaronder hun commandant Donald MacKenzie.
Eén 48th Highlander was krijgsgevangen gemaakt en is in Duitsland overleden, waarna hij in Holten is
herbegraven. Uiteindelijk rusten er dus 20 militairen van het Regiment uit Toronto in Holten. Het regiment
48th Highlanders of Canada was één van de regimenten die Apeldoorn hebben bevrijd in de nacht van 16
op 17 april 1945. Leerlingen van de lagere school uit Holten
en leerlingen van het Canisius Collega uit Tubbergen hadden
bij elke steen een kleine Canadese vlag geplaatst. De
herdenking werd opgeluisterd door de 48th Highlanders
Pipes & Drums, ondersteund door Somme Battlefield Pipe
Band.
Het schema van deze ceremonie volgde de bekende weg:
speeches, muziek en kransleggingen. Onder andere door de
militair attaché van Canada. Ook RCL Branch 005 was met
een delegatie aanwezig. President Martin Reelick en Peter
Mensink legden een krans. Afgesloten werd met het
Canadese volkslied en het Wilhelmus.
Column:
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Ook het vermelden waard. 14 april 2019.
Canadese schooljeugd uit Uxbridge Ontario brengt bezoek aan de Canadese Begraafplaats in Groesbeek.

Foto’s: Albert de Valk
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17 april 2019. ’t Sluisje Apeldoorn.
Vereniging Oud Apeldoorn (VOA)
tekent al enige jaren voor de
organisatie van de herdenking bij 't
Sluisje aan Kanaal Noord. Dat heeft
een historische reden. Albert van de
Scheur en Gijs Numan slopen in de
nacht van 16 op 17 april 1945 over
dit sluisje naar de Canadese
bevrijders en voorkwamen zo een
zware beschieting van Apeldoorn.
Burgemeester van Wingerden-Boers legt bloemen. Foto: Kevin Hagens

Leerlingen van de school, de
muziekvereniging Eendracht en de
48th Highlanders of Holland Pipes and
Drums verleenden hun medewerking.
Gewoontegetrouw werd ook een krans
gelegd door leden van RCL Branch 005,
waarvan een delegatie present was.

Op de oude foto ziet u de twee mannen van het Apeldoorns
verzet bij het sluisje. Links A. van de Scheur, rechts G. Numan.
(foto: Bevrijding van de Veluwe.nl)

Column:
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Ook op 17 april werd in het Oranjepark in
Apeldoorn de bevrijding herdacht.
Lopers van AV’34 brachten het bevrijdingsvuur
vanuit Wilp naar Apeldoorn. Vergezeld door
voertuigen van Old Army Cars. Bij binnenkomst
in het Oranjepark werden de lopers begeleid
door de City of Apeldoorn Pipes and Drums en
de Colour Party van RCL Branch 005.
Het bevrijdingsvuur werd ontstoken door
waarnemend burgemeester mevrouw P. van
Wingerden-Boers.

Gedichten rond het thema bevrijding werden
voorgedragen en er werd gezongen.
De publieke belangstelling was weer groot. Verheugend
is het ook te zien dat de schooljeugd een groot aandeel
heeft in de ceremonie. De toorts van de vrijheid wordt
in Apeldoorn op waardige wijze doorgegeven.

Column:
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Wilnis, 29 april 2019.
Is de onthulling van een straatnaambord
en een informatiepaneel zó bijzonder dat
een ambassadeur en een burgemeester
dat samen voor hun rekening nemen? Ja,
in dit speciale geval zeker!
De Ambassadeur van Canada in Nederland,
H.E. mevr. Nölke en Burgemeester
Divendal onthulden het naambord van het
Robert Moultonpad. Het pad is vernoemd
naar Warrant Officer 1st Class Robert
Benjamin Moulton. Omgekomen bij de
crash van de Vickers Wellington
bommenwerper in Wilnis.

Ook werd een informatiepaneel onthuld met een toelichting op het, op 5 mei
1943 neergestorte, toestel en haar bemanning.

Verdere informatie omtrent deze plechtigheid en de voorgeschiedenis hebben
we in deze Nieuwsbrief opgenomen achter de ,,STORY-knop” op de voorpagina.

Hier kunt u een korte impressie van de
ceremonie bekijken.

Column:
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