
 

       THe Royal Canadian legion                      
bRanCH 005 

       THe libeRaTion of THe neTHeRlands 

 
  NIEUWSBRIEF RCL Branch 005 Nr. 2020 – 01 

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. 

  

ACHTERGROND STORY 

Wisselende column met informatie over een specifiek onderwerp. Klik ergens om het verhaal te lezen.  

 

NIJMEGEN SALLIANT       

BRUGGENHOOFD BIJ NIJMEGEN VASTGEHOUDEN 

BARRE OMSTANDIGHEDEN - RELATIEVE RUST MAAR VEEL  PATROUILLES   

TOCH BIJNA 700 MAN AAN VERLIEZEN 

 

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

In deze editie: 
 
Van de President 
Nieuwjaars receptie 
Kapelsche Veer herdenking 
 

   

 

 

 

 

 

    Op de agenda: 
    
      5 feb.  Bestuursvergadering 
      9 feb.  Groesbeek (Veritable) 
      1 mrt.  Algemene Ledenvergadering (uitnodiging volgt) 
      4 mrt.  Bestuursvergadering 
    21 mrt.  Zone Meeting 
    28 mrt. Vlaardingen Wellington monument 
    31 mrt. Etten herdenking bevrijding 
  

                   

 

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%20RCL005/2020/story%202020-01%20NL.pdf
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Van uw President. 
 

Het jaar 2020 is begonnen en er is alweer een maand voorbij, wat gaat 
het snel. 
We zijn druk bezig alles voor de komende maanden goed op de rit te 
krijgen. 
 

Daarom vraag ik graag Uw aandacht voor de activiteitenagenda. 
 
Met name uw attentie voor de Algemene Leden Vergadering op zondag 1 maart 2020 en de 
Zone Europe vergadering op zaterdag 21 maart 2020 in Lahr, Duitsland. 
Beide zijn van belang voor de instandhouding van het Royal Canadian Legion en voor de 
koersbepaling daarvan. 
 
Bij de Zone Europe vergadering in Lahr zijn ALLE leden van Zone Europe, dus ook U, van 
harte welkom. 
Naast de vergadering is er voldoende tijd voor een ontmoeting met de comrades van 
andere Branches. 
 
Indien U interesse heeft deze meeting bij te wonen, neem dan gerust contact met mij op of 
met een van de andere bestuursleden. 
 
Ter afsluiting:  bij deze nog mijn beste wensen  voor U allen voor het jaar dat voor ons ligt. 
 

Martin Reelick 
 
President 
Royal Canadian Legion Branch 005 
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 RCL005 NIEUWJAARS RECEPTIE 2020 

 
Op 19 januari was de jaarlijkse RCL005 Nieuwjaars receptie. Leden vanuit het 
hele land kwamen,met of zonder partner, elkaar de hand schudden op het 
nieuwe jaar in het RCL005 clubhuis, Restaurant Mondani in Lochem. 

Berry en Yvonne Swarthoff en hun medewerkers zorgden dat het een ieder 
aan niets ontbrak. 

De President van de Branch, Martin Reelick, hield een korte openingsspeech. Hij heette iedereen welkom. Een 
bijzonder woord van welkom voor H.E. Ms. Lissa Helfand, Canada’s Ambassadeur in Nederland. Hij overhandigde 
haar de eerste 75 jaar jubileum munt van Branch 005. Speciaal geslagen en binnenkort verkrijgbaar. 

De Ambassadeur had ook een aangename verrassing. Een zeer welkome cheque meegenomen voor RCL 005 van de 
fondsenwerving op de Canadese ambassade afgelopen november. Een heel hartelijk dank voor deze bijdrage, die 
zeker in dit jubileumjaar goed van pas komt en ook goed gebruikt zal worden. 

Speciaal te gast waren ook de drie studenten die een uitwisselingsreis naar Canada hadden gemaakt en van RCL 
Branch 005 een financiele ondersteuning daarvoor ontvangen hadden. Hierover berichten wij al in een eerdere 
editie. Ook de voorzitter van de Stichting Faces-to-Graves, Alice van Bekkum gaf acte de présence. Haar Stichting 
ontving uit het zelfde fonds een bijdrage voor een speciaal project dat zij dit jaar uitvoeren. 
 
De bijeenkomst werd aangenaam informeel  voortgezet. 

 

 

 

,,onze zeebonk”’  

charmant als altijd 
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HERDENKING STRIJD BIJ KAPELSCHE VEER 
 

Op 31 januari jl. werd de strijd 75 jaar geleden bij Kapelsche Veer, in het Noord-Brabantse dorp Sprang-Capelle, 
herdacht. Een ceremonie met kranslegging vond plaats bij het monument aan de Veerweg. Vertegenwoordigers van 
diverse ambassades waren aanwezig en ook veel kinderen van de lokale scholen die het monument hebben 
geadopteerd. Betrokken bewoners en nabestaanden legden bloemen en RCL Branch 005 was vertegenwoordigd met 
een erewacht. Deze goed verzorgde herdenking wordt iedere 5 jaar georganiseerd door de omliggende gemeentes, 
o.a. Waalwijk. Zij houden hiermee de nagedachtenis in stand van de honderden slachtoffers, die zijn gevallen bij 
deze volledig onnodige strijd. 
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