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EXTRA EDITIE, SPECIAAL VOOR ONZE CANADESE VRIENDEN. 

Samenstelling: Herman Sligman   Voor meer beelden klik op 

Het vertrek van de Canadese deelnemers is een feestelijke en tegelijk officiële aangelegenheid. Voor de 
videobeelden hiervan:  >klik hier< . 

Hun deelname vraagt natuurlijk ook een behoorlijk portie logistieke inspanningen. Daarover schreven wij al 
in editie 2019-05. 

https://www.facebook.com/rcl005.nl/
mailto:redactie@rcl005.nl
https://www.facebook.com/CanadianForces/videos/341666836761619/?t=1
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Het JTF Nijmegen 2019, de naam 
voor de Canadese eenheid, telde 
ruim 200 deelnemers. Veertien 
teams van elk 11 of 12 personen 
gingen van start, samen met 
enige speciale gasten.   

Eén van de speciale gasten was 
Korporaal b.d. Lee Harrison, een 
brandweerman uit 
Peterborough, die het Royal 
Canadian Legion 
vertegenwoordigde.  

 

 

Een andere opvallende wandelaar was de militair attaché van Canada in Nederland, kolonel Tim Young. 

 

Dit jaar is de 103e verjaardag van het evenement in en om Nijmegen. 

Canada nam in 1952 voor de eerste keer deel.  

 

 

Enige van de 41 deelnemers aan de 2e editie Kolonel Young (rechts naast Rode Kruis helper) 

mailto:redactie@rcl005.nl
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Dat het gebied waarin de routes zijn uitgezet 
voor Canada historische grond is, was aan de 
andere kant van de Oceaan slechts weinigen 
bekend. De gevechten in deze regio en de 
concentratie Canadese troepen eind 1944, begin 
1945 was enorm. Vanuit dit gebied startte op 8 
februari 1945 Operatie Veritable, de aanval op 
het Reichswald. Hieraan hebben wij ook eerder 
aandacht aan besteed. 

Na de verplaatsing van het contingent naar 
Europa werd eerst Vimy Ridge en Ieper bezocht. 
Ook markante namen in de Canadese historie. In 
de aanloop naar de 4-daagse werd onder andere 
ook het Sloedam monument bezocht. Op de 
Canadese Begraafplaats in Bergen op Zoom werd 
een herdenkingsceremonie gehouden. Daarna 
volgde een mars door de straten van Bergen op 
Zoom.   (Voor videobeelden:  >klik hier<). 

Op maandag 15 juli volgde dan de ceremonie met 
het complete Canadese contingent op de 
Canadese Begraafplaats te Groesbeek. 
Bijgewoond door vele genodigden, militaire en 
civiele autoriteiten.  

Voor beelden hiervan: >klik hier<. 

Door deze herdenkingen bij te wonen attenderen 
de Canadese strijdkrachten de thans actief 
dienende militairen op de offers die door twee 
generaties Canadezen zijn gebracht omwille van 
vrede en veiligheid. 

In 2018 werd voor het eerst de herdenking gehouden op de maandag voor de start van de wandeltochten. 
Daarvoor werd op de derde dag (Zevenheuvelenroute) de herdenking ingelast. Nadeel daarvan was dat de 
militairen na elkaar aankwamen. De eersten moesten wachten, de laatsten moesten bijna direct door voor 
de ceremonie. Een beetje verzorging en even bijkomen was er voor hen amper bij. Geen goede 
voorwaarden dus. Wel wordt op donderdag de begraafplaats nog bezocht en per regiment of individueel 
een kleine herdenking ingelast. Ook de buitenlandse troepen bewijzen dan eer aan de omgekomen 
soldaten die hier begraven liggen.    

 

         Bergen op Zoom (foto Pix4Profs/Marcel Otterspeer) 

mailto:redactie@rcl005.nl
https://www.facebook.com/aangenaambergenopzoom/videos/428726481058344/?t=1
https://www.facebook.com/KampHeumensoord/videos/645728452608477/?t=3
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Uiteraard was op maandag RCL Branch 005 
vertegenwoordigd met een Colour Party en 
een vrij grote delegatie. 

Enige beelden van maandag 15.07.2019. 
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TABLEAU DE LA TROUPE. 
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Enige foto’s van donderdag 18.07.2019. 

 

mailto:redactie@rcl005.nl
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Hierna een aantal beelden om de sportieve prestaties niet te vergeten. 
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BLOED 

 

ZWEET 

&  

 

TRANEN 

 

en dan… 

 

 

FELICITATIES  

& 

 BLOEMEN 

 

klik voor beelden op foto 

 

mailto:redactie@rcl005.nl
https://www.facebook.com/CanadianForces/videos/383993452252615/?t=0

