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Het voornaamste doel van onze Branch is het vervullen van een actieve rol bij plechtigheden op Canadese 
en andere geallieerde militaire begraafplaatsen, bij monumenten en bij ceremonieën waar gesneuvelde 

militairen, voornamelijk uit de Tweede Wereldoorlog, worden herdacht. 

Onze website bevat foto’s van meerdere activiteiten.    Activeer eenvoudig deze link. 

Het achtergrond verhaal in deze editie gaat over Operatie Jubilee. In de geschiedenisboeken bekend als: 
de Dieppe Raid. 

Het werd een tactische ramp en een tragedie voor de, overwegend, Canadese troepen. 
Van de hoofddoelen werd amper iets verwezenlijkt, wel werden ongelofelijke verliezen geleden aan geallieerde 
zijde in een kort tijdsbestek. (Circa 6 uur).  
Het oppercommando heeft later lering getrokken uit de raid.  
De tol die betaald werd, speciaal door de Canadese troepen, was erg hoog. 
 
Maar zij voerden de opdracht uit. 
Op 6 juni1944 deden zij dat weer. 
Dat leidde uiteindelijk tot onze vrijheid. 
Daarom zeggen wij, leden van RCL 
Branch 005 ‘’Liberation of the 
Netherlands”,  keer op keer: 
 
 WE WILL REMEMBER THEM! 

Om te lezen; klik op plaatje.     
 

Juli 2021, Nummer 2021-07. 
In deze editie: -      Algemeen 
  -      Van het bestuur 

- Canada Day 
- Beaumont Hamel 
- Groesbeek 
- Varia 
- Op de agenda 

 

mailto:edactie@rcl005.org
http://www.rcl005.nl/
http://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/Story%20Dieppe%20Raid%20NL.pdf


 
 

Redactie: Herman Sligman – Ruud Janssen                                      2                                  mailto:   redactie@rcl005.org 
 

Nieuwe Gouverneur-Generaal. 
 
Inuk en voormalig diplomaat Mary Simon 
(74) is de eerste inheemse vrouw die de Britse 
Queen Elizabeth vertegenwoordigt in 
Canada.  
 
"Met nederigheid ben ik klaar om de eerste 
inheemse gouverneur-generaal van Canada 
te worden", zei Simon tijdens een 
installatieceremonie van de Senaat in 
Ottawa. 
"Ik zal ernaar streven om bruggen te bouwen 
tussen de diverse oorsprongen en culturen die dit geweldige land weerspiegelen." 
 
 

In Memoriam Wayne Johnston.  

Mary Simon  © Reuters 

mailto:edactie@rcl005.org
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Uit de Bestuurskamer.   

Bij het uitkomen van deze editie hebben we 
2021 al weer meer dan half achter ons. 
Nog even dan hebben we september als 
voorste blad op de kalender en kunnen we 
hopelijk de draad weer oppakken, na een 
periode van relatieve rust. 

Zomervakantie 2021?? 
Wel of niet weggaan? Wel of geen buitenland? Hoe vaak gevaccineerd of helemaal niet? Extra testen? Hoelang 
wachten op de uitslag daarvan? Hoe zit het met de door-rij toestemmingen? Hoe kleurt Nederland? 
Vele vragen die allemaal een antwoord behoeven. Zaken waarover je anders amper of niet hoefde na te denken. 
De enigste zekerheid is dat de onzekerheid inzake COVID-19 nog wel even aanhoudt. 

Voor RCL Branch 005 hebben wij in juli twee keer aanwezig mogen zijn op de Canadese Begraafplaats in 
Groesbeek. 
Op maandag 19 juli was er de jaarlijkse herdenking voorafgaande aan de Nijmeegse Vierdaagse. Weliswaar 
sterk afgeslankt.  De leiding was in de bekwame handen van Adjudant Derk de Vries. 
Op donderdag 22 juli bij een ceremonie met scholieren onder auspiciën van het V-fonds. 
Enige comrades waren aanwezig en konden een stukje invulling geven aan onze doelstelling ‘’educatie”. 

De foto’s in deze editie van beide evenementen spreken voor zich. 
Namens het bestuur wensen wij u een mooie voortzetting van de zomerperiode. 

Wim Poppenk 

mailto:edactie@rcl005.org
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Canada Day, 01-07-2021. 
 Met een beetje overleg en de lichtelijk verruimde regelgeving, kon dit jaar Canada Dag wel gehouden worden. 
Ruim dertig comrades hadden de reis naar Lochem aanvaard. Ook de Canadese Ambassade was met vier 
personen goed vertegenwoordigd. 
Moeten we nog vermelden dat het gastheer-/gastvrouwschap bij Berry en Yvonne weer in goede handen was? 
Open deuren intrappen laten we aan anderen over. 
Alom gehoord:  HET  IS GOED ELKAAR WEER EENS TE ONTMOETEN EN BIJ TE PRATEN. 
Het spreekwoordelijke hapje (mag wel hap heten) en drankje waren weer prima.  
Een paar foto’s voor de sfeer. 
 

mailto:edactie@rcl005.org
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Beaumont-Hamel. 01-07-2021 
Er vond een herdenking plaats op1 juli bij Beaumont-Hamel, georganiseerd door Veterans Affairs Canada. 
Tijdens de RCL Zone bijeenkomst van 8 juni jl. was besloten dat er geen Colour Party en geen delegatie zou 
worden afgevaardigd.  
Het reisadvies voor Frankrijk was nog te onzeker en de tijd om e.e.a. goed te organiseren werd te kort.  
Van internet hebben we enkele ,,stills”, genomen uit een videoverslag geplaatst door Jean-Pierre J. Godbout, van 
de ceremonie bij het Newfoundland Memorial. De video duurt circa 1 uur. 

Activeren door een klik op deze foto   

 

mailto:edactie@rcl005.org
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F6uW3mqOniO%2F%3Ffbclid%3DIwAR0JY9foPCz6GpSU4cDLGtp5Ee0O_qIXa8Uf-PS8MPVTPIPjOOD5irrjwP8&h=AT3Gbr5mD0W5NJzHsfj2pYKpqVPptpwb4zBV2pkrdZCmL2X6fMrjlXrVUO9lQLN1V5deYhtm-NyRax8CJz80QfJwOX2m4yOTcfIte8yVb9HayHK_9bRA1Q7ZX8yRB5EOE3da&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1yNHX7P_2nMx05Hidn6lGfXhrKsJCk3UgXU-8N3P_tp4q8cVyqFM2nh_nguHznYDXri5ciHmyfKIZ0UwD7z-C6nNhlWIiGUGdY5jOCBruAWDEDe2lZs6iGrXeP2tkdAltVb8SWlweIvwWGPDh4TKgDrI5FyspVUTSGR6ZcAOkyF0uQWhDoIjhkXwSA65ov-vGUAPNJIpuqc0JLjCaOzl3eiaJzLcAar_qdvg8q7LMcNXw
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Groesbeek, 19 juli 2021. 
 
Reeds jaren is het gebruikelijk dat de militaire deelnemers aan de 
Nijmeegse 4-Daagse mars hun gesneuvelde kameraden van de 
Tweede Wereldoorlog herdenken, die op de Canadese 
Begraafplaats in Groesbeek hun rustplaats vinden. In 2020  en in 
2021 kon de 4-Daagse vanwege de Corona pandemie geen 
doorgang vinden. Echter door de inzet van adjudant Derk de Vries 
van het  Central Military Support Command, was namens Militair 
Kamp Heumensoord het initiatief genomen om toch een (beperkte) 
herdenking te verzorgen. Wij mogen de gevallenen voor onze 
vrijheid nooit vergeten. RCL Branch 005 was aanwezig met haar 
Colour Party. 
Vertegenwoordigd waren o.a. de Canadese Ambassade, de 
Stichting Faces to Graves, de gemeente Berg en Dal. 
Evenals vele voorgaande jaren was er een burgerdelegatie uit een 
naburige Duitse gemeente. Ook uit Duitsland vertegenwoordigers van het 4-daagse detachement. 
Een sobere, maar juist daardoor indrukwekkende, ceremonie, waarbij vele kransen werden gelegd. 
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VARIA. 
Eén van de vele stille getuigen die overal in Nederland te vinden zijn.  Opdat wij niet vergeten. 

 

 

Foto’s, uit de buurt van 
Muiden via 

Martin Reelick 
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IETS  VOOR  DE  SPORTIEVELINGEN  IN  RCL  BRANCH 005? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Announcing the 2021 edition of the Remembrance Day Races! Last year over 1,000 participants raised $85,000 to 
help us weather the COVID-19 pandemic. Now, with light at the end of the pandemic tunnel, we are looking ahead to 
the next four years as we re-launch our programming and prepare to announce some major projects already 
underway for the 80th anniversary of D-Day in 2024!  

  

This year, the Remembrance Day Races will help us make those plans a reality.  

 
Choose from three virtual running and walking events for participants of all ages and abilities, each one honouring 
an aspect of the Canadians’ contribution to Juno Beach on D-Day. 

Try out a new challenge this year by participating in the Liberation Route Virtual March! Participants can “travel” 
from the Juno Beach Centre in Courseulles-sur-Mer, Normandy, stopping at meaningful sites of commemoration along 
the way to your final destination: the Vimy National Memorial in Givenchy-en-Gohelle, France. 
Your $45 race fee includes a race kit with a commemorative medal, Avro Lancaster collectible pin, race bib, 
Remembrance Day poppy, and more!  Participants can create a fundraising page after registering to earn rewards 
and enter our prize draws!  

Run or walk anytime between July 8 and December 25, 2021. 
Funds raised help support projects such as exhibitions and educational programming at the Juno Beach 
Centre and online. 

Register today and join us for a race to remember! 

  

mailto:edactie@rcl005.org
https://junobeach.us8.list-manage.com/track/click?u=4458d6d579bafe1bfa4c60eec&id=23aeee0915&e=8a59daad06
https://junobeach.us8.list-manage.com/track/click?u=4458d6d579bafe1bfa4c60eec&id=a22665b138&e=8a59daad06
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Groesbeek,   22 juli 2021. 
Onder auspiciën van het V-fonds ( Nationaal fonds voor Vrede, Veiligheid en Veteranenzorg) hebben 30 
scholieren van hun jeugdafdeling daar kaarsjes geplaatst. Begeleid hierbij door vrijwilligers van de Stichting 
Faces to Graves Groesbeek. Een heel bijzondere gebeurtenis, waarbij levensverhalen werden verteld van 
gesneuvelde militairen en geluisterd werd naar uitleg over de betekenis  en symboliek van ‘’the Cross of 
Sacrifice”, de Poppies, Flanders Fields en de Act of Remembrance. In het kader van onze doelstelling ‘’educatie” 
waren comrades van RCL Branch 005 donderdagavond hierbij aanwezig   
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OP DE AGENDA.  (tot nu toe bekend)    

Augustus: nihil 

September: 

Woensdag,   1 september: Holten  (de uitgestelde 4 mei herdenking) 

Zondag,    5 september:  Alg. Leden Vergadering Lochem 

Vrijdag,  17 september: Groesbeek 

 

NOG STEEDS ONDER VOORBEHOUD VAN DE ALSDAN GELDENDE REGELGEVING. 
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