
 

       THe Royal Canadian legion                      
bRanCH 005 

       THe libeRaTion of THe neTHeRlands 

 
  NIEUWSBRIEF RCL Branch 005 Nr. 2019 – 10 

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 achtergrondinformatie over 
een specifiek onderwerp. Klik ergens op het blok om 
het verhaal te lezen.  

 

TREFWOORDEN VOOR DIT VERHAAL: 

HONGERWINTER, VOEDSELDROPPINGS EN -TRANSPORTEN. 

 

Het herdenken en vieren van 75 jaar VRIJHEID is begonnen. Winter 2019-2020 komt er aan. 
Stilstaan bij de winter  1944-1945 en de duizenden slachtoffers lijkt gepast. 

De winter die de geschiedenisboeken in is gegaan als: 
DE HONGERWINTER. 

 
 

 
Redactie/Editors: Gerard Hendriks – Herman Sligman                                                          Mail: redactie@rcl005.nl  

In deze editie: 
 
Van het Bestuur  

Veenendaal herdenking + onthulling 

Driel - Heteren 

Wons 

Opening Bevrijdingsmuseum 

Bergen op Zoom + Sloedam 

BOZ Memorial Day 

Verslag comrade   

Poppy Campagne 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Op de agenda: 
    
     2 nov. Herdenking Steenbergen 

     9 nov. Beaumont-Hamel Euro Zone 

   10 nov. Apeldoorn Rem.Day – Vimy Ridge (Euro Zone) – Den Haag 

   11 nov. Groesbeek Remembrance Day 

   13 nov. Bestuursvergadering 

     4  dec. Bestuursvergadering 

    24 dec. Lichtjesavond (o.a. Holten, Groesbeek, Bergen op Zoom) 

                   

 

http://www.rcl005.nl/agenda-google-versie-3/
https://www.facebook.com/rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/nl/foto-album-2019/
http://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/2019/STORY%202019-10%20%20NL%20def.pdf
http://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/2019/STORY%202019-10%20%20NL%20def.pdf
mailto:redactie@rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/2019/STORY%202019-10%20%20NL%20def.pdf
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VAN HET BESTUUR.  
 
De eerste weken van herdenken in het kader van 75 jaar bevrijding Nederland zijn inmiddels voorbij waarbij Royal 
Canadian Legion Branch 005 zich op uitstekende wijze heeft laten zien! 
De leden van de Colour Party hebben een pittige maand achter de rug, met mega mooie momenten, voor zowel de 
Colour Party als het publiek. Dit is iets om trots op te zijn! 
 
Op 8, 9 en 10 november zal Zone Europe aanwezig zijn bij herdenkingen in Beaumont-Hamel en Vimy. Ook onze Branch 
zal daar vertegenwoordigd zijn.  
 
Onze promo tent heeft een uitstekend jaar gedraaid. Met dank aan de vaste bezetting Evelien en Eelco, Elly en Nic, 
Moos en partner, Cynthia en Peter. Naast het geven van informatie over RCL en onze doelstellingen is er een prima 
resultaat van ruim 3000 euro door de penningmeester op de rekening van RCL005 bijgeschreven. 
  
Ook de jaarlijkse “Poppy Campagne” is weer begonnen. We hopen op een goed resultaat, zodat we een fors bedrag 
kunnen bijboeken op het Poppy fonds om haar doelstellingen te realiseren. 
  
Het einde van 2019 komt met rasse schreden naderbij. Dat betekent dat de contributie voor 2020 voldaan dient te 
worden. Onze secretaris heeft iedereen een mailtje gestuurd met het verzoek om deze te voldoen voor 1 december. 
Dat geeft ons de gelegenheid om het juiste aantal leden aan Dominion Command door te geven. Hierdoor wordt 
voorkomen dat de leden niet, of te laat het Legion Magazine ontvangen. Een aantal van u heeft de contributie 
inmiddels voldaan, waarvoor dank. Het zou fijn zijn om voor 1 december 2019 alles binnen te hebben. 
  

Peter Mensink 
 
Treasurer  
Royal Canadian Legion Branch 005 
The Liberation of the Netherlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Veenendaal, 5 oktober 2019.  
 
Herdenking Harold F. Wakeman.                

De Stichting Harold Wakeman had de jaarlijkse herdenking, dit jaar de 
75ste, meer body gegeven dan gewoonlijk. Tien familieleden van 
Wakeman, waaronder zijn jongste broer, waren speciaal overgekomen 
en ondergebracht in Veenendaal. 

 Vooraf gegaan door een delegatie van RCL Branch 005 gingen de 
genodigden naar de begraafplaats. De herdenking had de vaste afloop 
met toespraken en kransleggingen, dit keer echter wat uitgebreider.  

Een bijzondere noot was het voorlezen van een brief van William (Jack) Wakeman (oudste broer, 90 jaar) door Bill 
Wakeman (oomzegger van Harold). De prominente deelname door leerlingen van de Johannes Calvijnschool, de school 
die het graf geadopeerd heeft, is gebruikelijk.  Het voorlezen van gedichten, een kranslegging en het zingen van het 
Canadese volkslied en het Wilhelmus is toch apart en ontroerend. De kransleggingen waren o.a. namens de Canadese 
Ambassade, de familieleden, Gemeente  Veenendaal, RCL Branch 005, Veteranen Veenendaal en de Stichting zelf. 

 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Maandag, 7 oktober 2019. 

Monument voor Harold F. Wakeman. 

Eind 2015 had de gemeente al besloten een straat naar Wakeman te 
vernoemen. Een verdere herinnering aan Harold, één van de vijf zonen van de 
familie Wakeman, werd gerealiseerd aan de dr. Hoolboomweg bij station De 
Klomp. De onthulling vond plaats onder grote belangstelling; ondermeer de 
burgemeesters van de gemeentes Veenendaal en Ede waren aanwezig, evenals 
de scholieren van de Joh. Calvijnschool. 

 Een toegift was ook dat een fly-past doorgang kon vinden. 

Samenvattend: op beide dagen een heel waardige herdenking, die ongetwijfeld 
veel indruk heeft gemaakt op allen die er bij betrokken waren. 

 

 

LEST WE FORGET! 

 

 

  

2e van rechts: Jim Wakeman, 3e van rechts: Bill Wakeman, links: Glenn Seyme 
(achterneef) 

voor video: klik op foto 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
https://www.facebook.com/vanmerkestijn/videos/2755015877855433/?t=0
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Vrijdag 11 oktober 2019. 

Hampshire herdenking bij monument Driel en Herdenking 101e Airborne Divisie bij monument Heteren. 

Beide ceremonies verliepen volgens het 
bekende stramien. De belangstelling was 
wel extra groot. Enkele Britse nabestaanden 
en familieleden waren aanwezig. 
Verheugend was dat ook hier schooljeugd 
hun betrokkenheid toonde. ,,Opdat wij niet 
vergeten” wordt daardoor extra 
onderstreept. 

 

 

 

Bij het Hampshire monument gaan de gedachten bijna automatisch naar de stuwende 
kracht achter de totstandkoming van het gedenkteken, Charles Reeves. R.I.P. 

 

 

RCL Branch 005 was vertegenwoordigd. 

 
Foto’s: Mark van Aken 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Wons, 12 oktober 2019.  

Hoewel de weergoden wat minder gunstig gestemd waren er veel belangstellenden bij de twee plechtigheden in 
Friesland. De herdenking van Flt Sgt Muttart en de onthulling van een plaquette op de plaats waar de Halifax L-9561 
neerstortte. In onze editie 2019-09 kon u onder de “Story-knop” het verhaal er achter lezen. 

Behalve nabestaanden was ook het echtpaar Valkenburg naar Friesland gekomen.  Piet Valkenburg startte in 2016 een 
onderzoek naar het verhaal achter de naam Elmer Bagnall Muttart. Al snel trekt hij gezamenlijk op met de Friese 
Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF), die al sinds de jaren ’70 onderzoek verricht naar de 
luchtoorlog boven de provincie. Samen met Dorpsbelang Wons slaagden het echtpaar Valkenburg en de SMAMF – 
dankzij financiële bijdragen uit binnen- en buitenland – in realisatie van het informatiepaneel over Elmer Muttart’s 
laatste vlucht.  

RCL Branch 005 was vertegenwoordigd. Op de begraafplaats werd 
namens de Branch een krans gelegd. 

 

Ook bij het gerealiseerde informatiepaneel bij de crashlocatie 
werden kransen en bloemen gelegd namens diverse delegaties. 

 De Canadese Ambassade was vertegenwoordigd door de Militair Attaché Col.  Young. 

 

Voor een uitgebreid video verslag klikt u op 
de foto links. 

← 

 

Column: Herman Sligman 

Foto begraafplaats: S.D. Drijver 

Video en de beelden daaruit: Gerben van der Weerd 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
https://youtu.be/wXw-2G8OThA?t=2
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Opening Bevrijdingsmuseum Zeeland. 

Nieuwdorp, 25 oktober 2019. 

Haar oma, Koningin Wilhelmina stapte in 1945 in 
Eede (Zeeland) over een meelstreep die de grens 
symbolyseerde. Zij was terug in Nederland. 
Prinses Margriet deed een soortgelijke stap en 
opende daarmee het Bevrijdingsmuseum.  

Voorafgaande aan de opening had een eenheid 
van het Korps Commandotroepen een 
demonstratie van een optreden gehouden. Vrij 
uitzonderlijk vertelde de commandant. Het Korps 
heeft echter een bijzondere band met Zeeland. 
Aan de bevrijding van Walcheren hebben de 
‘’groene baretten” van destijds actief deel 
genomen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was een gevarieerd gezelschap dat  vrijdag  in Nieuwdorp aanwezig was. Veteranen uit binnen- en buitenland 
soms ver in de 90, hoge buitenlandse gasten en diverse hoogwaardigheidsbekleders. Veel plaats was ingeruimd voor 
de vrijwilligers  die in het museum actief zijn. Zonder vrijwilligers geen museum, is de stelling van de directie. Ze 
koesteren de verhalen van de mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Daarom vertelde niet alleen de directeur 
wat er allemaal te zien is in het museum, maar stonden ooggetuige Kees Bierens, de 87-jarige Kees de Kok en 
verzetstrijdster Marie Blommaart  aan prinses Margriet hún verhalen te vertellen. Over wat ze hebben meegemaakt 
en wat hun rol was. ,,Ik was alleen maar een koerierster hoor”, vertrouwde Blommaart prinses Margriet toe.  

De president van RCL Branch 005, Martin Reelick, had een uitnodiging ontvangen voor de opening. 

Column: Herman Sligman 

HKH Prinses Margriet. L: grondlegger Kees Traas, R: Stef Traas , dir. 
(foto pzc) 

Mevr. Blommaart vertelt. (foto Marcelle Davidse) 1945 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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SALH en L&W LIBERATION 
TOUR 23-27 oktober 2019. 

Het South Alberta Light Horse Regiment 
(SALH) uit Edmonton en het Lincoln & 
Welland Regiment (L&W) uit St-
Catharines, Canada waren uitgenodigd 
voor de viering van 75 jaar vrijheid voor 
Noordwest België, Zeeland en West-
Brabant. Deze regimenten waren de 

Canadese bevrijders van deze regio eind 1944. RCL Branch 005 had de eer deze 
regimenten te begeleiden met een Colour Party. Meerdere herdenkingen en parades werden bijgewoond. In België 
werden de plaatsen Ieper, Moerbrugge, Maldegem, Adegem and Eeklo bezocht. 

In Nederland werd een kijkje genomen in het Bevrijdingsmuseum 
Zeeland in Nieuwdorp en bij het monument ,,De Klok” in Welberg. 
Uiteraard werd er deelgenomen aan de Bevrijdingsparade in Bergen 
op Zoom en de herdenking op Canadese begraafplaats aldaar. De 
Colour Party van Branch 005 was ook aanwezig bij de Herdenking 
op de Sloedam en een plechtigheid in de Canadalaan in Bergen op 
Zoom. De evenementen werden afgesloten met een receptie in de 
Markiezenhof in het centrum van Bergen op Zoom en was 
georganiseerd door de Canadese Ambassade in Nederland. 

De verslagen, maar ook de vele foto’s, vragen teveel ruimte om ze 
hier integraal op te nemen. Via onze website onder de knop ,,foto 
albums 2019”  en op Facebook kunt u een goede indruk krijgen van 
de toer met beide regimenten. 

 

Het waren bijzonder indrukwekkende  
dagen voor ons allemaal.  

We laten de foto’s voor zich spreken. 

 

 

 

 

 

 

Column: Ruud Janssen 

Ieper Menenpoort  (foto Monique Bogerman) 

SLOEDAM 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/nl/foto-album-2019/
http://www.rcl005.nl/nl/foto-album-2019/
https://www.facebook.com/rcl005.nl
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Ieper 

23 oktober 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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24 oktober 2019. Na een nachtje slapen, eh…. nou ja 
slapen, vroeg weer op. SALH en L&W hadden niet hetzelfde 
programma. SALH had een toer gepland door West Belgie. 
Bezoek aan Moerbrugge, Maldegem en het 
Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. 

 

 

 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl


 
 

Redactie/Editors: Gerard Hendriks – Herman Sligman      10                            mailto:redactie@rcl005.nl 
 

25 oktober 2019.  

Bezoek aan Adegem (B) waar een herdenking werd gehouden op de CWGC begraafplaats waar 848 Canadezen zijn 
begraven.  

 

 

Na afloop van 
de ceremonie 

door naar 
Eeklo (B). 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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In Eeklo werd deelgenomen aan een parade  en een herdenkingsceremonie. In het centrum van Eeklo is door de 
bevolking een speciaal monument opgericht op het Canadaplein ter ere van de Canadese bevrijders. 

 

 

 

 

 

De lunch, aangeboden door de gemeente Eeklo,was typisch 
Belgisch. Stoofvlees, frieten en bier.  

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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26.10.2019. Bergen op Zoom. 

Bevrijdingsparade op de Grote 
Markt in het Centrum. Allereerst 
begon men met de Freedom of 
the City Parade. Daar vroegen de 
bevrijders, in dit geval de SALH en 
L&W Regimenten uit Canada om 
de sleutel van de stad bij de 
burgemeester. Vervolgens 
marcheerden zij, voorafgegaan 
door de SALH Regimental Band 
en de Colour Party van RCL Zone 
Europe, door de straten de stad 
uit. 

Daar werd de Liberation Parade gevormd, met vele oude en nieuwe (militaire) voertuigen en marcheerde men weer 
de stad in om de bevrijding te vieren. Het uitvoeren van deze escorte was voor RCL uiteraard een grote eer. De parade 
marcheerde over de markt waar het defilé werd afgenomen om vervolgens nog een aantal straten tussen de bevolking 
door te lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Klik op de foto hierboven voor een video van de parade.   

©Sjoerd Brattinga 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
https://www.youtube.com/watch?v=vaqW2BKAB-A&t=02s
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Na de parade snel een hapje eten waarna 
eenieder plaats nam op de tribune om de 
Taptoe bij te wonen. Vele bands uit Nederland 
en buitenland, ook Canada, lieten zich van hun 
beste kant zien. Een indrukwekkend 
schouwspel. 

 

Een bijzondere avond met een programma dat recht deed aan de vreugde van 
75 jaar vrijheid. De volgende dag werden we er aan herinnerd dat vrijheid niet 
vrijblijvend en zeker niet gratis is. Er is voor betaald met veel, overwegend 
jonge, levens. 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Bergen op Zoom. 

 27 oktober 2019. 

Memorial Day of Canada.  

Op de Canadese 
begraafplaats in Bergen op 
Zoom worden de 
Canadese militairen 
herdacht die hier hun 
laatste rustplaats vonden. 
Zij vielen in de strijd voor 
onze vrijheid.  

Deze jaarlijkse herdenking wordt altijd bezocht door vele belangstellenden en ook de kinderen spelen een belangrijke 
rol. Aanwezig waren o.a. HKH Prinses Margriet, de Canadese ambassadeur HE ms Lisa Helfand en Frank Petter, 
burgemeester van Bergen op Zoom. Tevens waren afgevaardigden van diverse ambassades, gemeentes en overheids-
organisaties aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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De Colour Party van RCL Zone Europe, aangevuld met een Standard Bearer van de Royal British Legion, bracht het 
cortège naar hun zitplaatsen voorafgegaan door een Piper. In de Colour Party werd ook het Branch vaandel van RCL 
Branch New Brunswick meegedragen, ter nagedachtenis aan de oom van Mark en Jim Northrup, die uit Canada 
overgekomen waren. Mark legde samen met de commandant van de Canadese strijdkrachten een krans. Na afloop 
van de herdenking werd een korte ceremonie gehouden bij het graf van hun oom.  

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Weer thuis, na prachtige maar soms ook emotionele dagen, laat je in alles nog eens in gedachten de revue passeren. 

Vervolgens weer overgaande tot de orde van de dag  check de binnengekomen mails. Eén daarvan geeft een heel 
prettig gevoel. 

On Tue, Oct 29, 2019 at 10:01 AM: 

Geachte heer Reelick, beste Martin, 

 Namens het bestuur van Stichting Bevrijding Brabantse Wal maar zeker ook namens mijn werkgroep 
Defilé/Taptoe dank ik je voor jullie inzet. Het is een prachtig en intensief avontuur geweest dat mede dankzij de 
enthousiaste bijdrage van de Colour Party Royal Canadian Legion Branch  005 heeft geresulteerd in een 
indrukwekkend defilé op 26 oktober en een onvergetelijk weekend. 

 Met vriendelijke groet, 

 Irene van Kemenade 

 Bestuurslid Stichting Bevrijding Brabantse Wal 

Voorzitter werkgroep Defilé/Taptoe 

Daarop past maar één antwoord: 

,,Graag gedaan.  Het is een geringe vergoeding voor het cadeau 75 jaar vrijheid”. 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Bezoek aan Camp Borden.  

Presentatie bij  “Chaplain School & Center” Camp Borden. 

Tijdens de derde dag van de Vierdaagse in 2018 bezochten verschillende eenheden 
van de Canadian Armed Forces de Canadese begraafplaats in Groesbeek. Tijdens die 
bezoeken werden korte herdenkingen gehouden. Padre Éloi Gunn begeleidde hen 
daarbij. 
Tussen door ontmoetten Padre Gunn en ik elkaar. Binnen de kortste keren kwam 
het gesprek op momenten van gedenken, herdenken en de aanwezigheid van de 
Colour Party van RCL  tijdens zo’n evenement als de Vierdaagse! 
Pratend over Canada bleek dat Éloi werkt als Deputy Commander van de Chaplain 
School & Center in Camp Borden. 
Een gebied in Ontario waar wij eerder al eens waren geweest. Direct volgde een uitnodiging hem een berichtje te 
sturen als we weer in de buurt zouden komen. Een presentatie geven over Nederland, RCL Branch 005 en de 
connectie met Canada aan een nieuwe groep cursisten zou prachtig zijn. 

Maandag, 16 september 2019: “melden in gebouw 
633, “The Old Highschool”, Kamer 230 om 13.00 uur”. 
In het ogenschijnlijk verlaten gebouw vinden we Éloi 
op de eerste verdieping. Hij had ons al zien aankomen. 

De ontvangst is hartelijk. We worden direct van een 
kopje espresso voorzien en aan de staf voorgesteld. 
Een kort rondje door het “museum” en vervolgens de 
introductie afstemmen. 
Kamer 230 is een collegezaal waar 23 cursisten hebben 
plaats genomen. Zover ik kan zien allemaal met de rang 
van kapitein, naar schatting met een gemiddelde 
leeftijd tussen 40 en 45 jaar. Allen al geestelijk 
verzorger met verschillende achtergronden. 

Onze usb-stick met power point presentatie is inmiddels door de CSM in beslag genomen en de eerste dia verschijnt 
al snel op twee schermen. 

Éloi introduceert ons, heet ons (nog eens) van harte 
welkom en overhandigt 2 mokken met de 
wapenschilden van de school erop. Bijzondere 
mokken want zij houden de koffie extra lang warm. 
Wij bieden een tegeltje aan met de afbeelding van 2 
klompjes voorzien van de Nederlandse en Canadese 
vlag en de tekst “Freedom & Friendship, you pass it 
on”. Dit alles wordt wederzijds in dank aanvaard. Ons 
tegeltje komt op een prominente plaats in het 
museum te hangen. 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
https://en.wikipedia.org/wiki/CFB_Borden
https://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/project-pic.asp?lang=e&ProjectID=2489&ProjectElementID=8812
https://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/project-pic.asp?lang=e&ProjectID=2489&ProjectElementID=8812
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We starten de presentatie en hebben een aandachtig publiek. Net als we gaan afsluiten gaat het brandalarm af. 
Zeer gedisciplineerd verlaat iedereen direct de ruimte en gaat naar de aangewezen verzamelplaats. Militaire 
discipline speelt een grote rol. Er wordt geteld, de “klasse-oudste” meldt het aantal aanwezigen. Ook de overige 
uit het gebouw volgen dezelfde procedure. 

De brandweer arriveert en gaat het gebouw binnen. Na een kwartier wordt het gebouw weer vrijgegeven. Een 
stankafsluiter van de riolering of iets dergelijks deed het niet meer. Iemand heeft daarop het brandalarm 
geactiveerd. Debriefing wordt gegeven door een veiligheidsofficier en we mogen het gebouw weer in. 
De rest van de tijd besteden we aan het beantwoorden van vragen. 
Dan is het uur voorbij; we worden hartelijk bedankt voor de presentatie en nemen onder applaus afscheid. 
We praten nog even na met Éloi. 
Uit zijn woorden maken we op dat alleen al het aanwezig zijn erg wordt gewaardeerd. 
Hij laat ons de lesschema’s van deze groep cursisten zien en vertelt dat dit uur een “verplicht uur” was. Voor hem 
was de Vierdaagse in 2018, met alles eromheen, een eye-opener.  De zorg en aandacht die Nederland besteedt aan 
de Canadese begraafplaatsen en aan de Canadezen wilde hij graag overbrengen op de cursisten. 

De eerste cursisten hebben ondertussen al aangegeven naar Nederland en de Vierdaagse te willen komen. 
De uitnodiging volgt om volgend jaar voor een groter publiek een en ander nog eens over te doen. 
Een bijzondere ervaring rijker verlaten we Camp Borden op weg naar onze volgende bestemming. 

Wim Poppenk 

2nd -Vicepresident 
Royal Canadian Legion Branch 005 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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POPPY CAMPAGNE 2019. 

Vanaf de laatste vrijdag in oktober tot en met de elfde 
november is de klaproos een veel gezien symbool 
in het straatbeeld van de Canadese steden. De 
Poppy (klaproos) is HET SYMBOOL voor de 
gevallenen. Oorspronkelijk voor de slachtoffers uit 
WO1, later ook voor hen die vielen in WO2. 

In Nederland wordt het dragen overwegend beperkt 
tot herdenkingen en Remembrance Day, de 11e 
november. Op het moment dat we dit schrijven, 29 
oktober 2019, is in de gemeente Bronckhorst de 
aftrap voor de campagne van dit jaar al geweest.  

Fraaie posters zijn vervaardigd en op 
strategische plaatsen zijn al Poppies en de bussen 
aanwezig om een welkome donatie te ontvangen. 

Eind week 44 is gestart met een educatieve toer langs de basisscholen. 
Voor de groepen 7 en 8 wordt de geschiedenis  van de Poppy verteld. Het 
ontstaan en de ontwikkeling van de traditie door de jaren heen. De 
leerlingen kunnen vragen beantwoorden, krijgen een Poppy-certificaat met 
hun naam erop en er worden Poppies uitgereikt. Op 11 november worden er 
klassefoto’s gemaakt waarbij uiteraard de Poppy zal worden gedragen. 

Een prachtig initiatief in Bronckorst. 

Gerrit Bruggink speldt burgemeester Besselink de poppy op 
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In Bronckhorst mocht de Poppy campagne dan nieuw zijn, in 
voorgaande jaren waren comrades van RCL Branch 005 in 
meerdere plaatsen al actief. 

Vanaf 2005 bijvoorbeeld al in Zandvoort. Op de 
foto hiernaast ziet u de uitreiking van de eerste Poppy in 
2019 aan de burgemeester van Zandvoort, D. Moolenburgh 
door Ruud Janssen (r) en Jan van Loo (l). 

Ook in de gemeente Ronde Venen  is de Poppy campagne niet 
nieuw meer. Op 31 oktober jl. ontving burgemeester Maarten 
Divendal de eerste Poppy. Comrade Reinier 
Groeneveld speldde er een op zijn rever. 

(witte weekblad; foto Caroline Ströer) 

Evenmin ,,nieuw” in Poppy campagnes zijn Conny en Ruud. Zij promoten 
al heel veel jaren, samen met comrade Peter Bongers, het dragen 
van een Poppy in de laatste weken voor 11 november. 

Laten we ook Philip van Leeuwen niet vergeten. Op strategische plaatsen, 
in Wassenaar en Noordwijkerhout bijvoorbeeld, brengt hij de Poppy campagne 
onder de aandacht; met succes. 

En uiteraard in de thuisbasis van onze Branch, restaurant Mondani in Lochem, kunt 
u een Poppy ,,scoren”.

WEL NIEUW: UITHOORN. 

Comrade Monique Venne is de aktie gestart. Op 2 november heeft zij met President Martin Reelick de Poppies in 
Uithoorn aan het publiek aangeboden, met succes! 

 In onze volgende editie komt er meer informatie over de Poppy campagne 2019. 

Conny Lempke en Ruud Janssen 
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