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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Leo Heaps (L) en Sam Boroditsky (R) 
 

Beiden waren para’s. 
Maar….. wat hadden ze nog meer gemeen? 

 
Lees hier het achtergrondverhaal van deze editie. 

 

December 2021, Nummer 2021-12 
In deze editie: -  Van de Bestuurstafel 

-  Van uw editor 
-  Terugkoppeling van uw redacteur/editor 
-  Varia 
-  Lichtjesavond 
-  Agenda 
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VAN DE BESTUURSTAFEL.   
 
En dan is het al weer 2022. 
 
De President van RCL Branch 005 heeft in de vorige nieuwsbrief 
no. 2021-11 u allen ,,goede feestdagen en een vooral gezond 2022” toegewenst. 
Dat eerste, de goede feestdagen, zal waarschijnlijk wel zijn gelukt en wij gaan ons best doen 
om dat laatste in 2022 waar te maken. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Zoals u weet 
doorloopt Martin Reelick momenteel een zwaar medisch behandeltraject. Wij wensen hem 
hierbij alle sterkte en zien er naar uit als hij in de loop van 2022 weer in staat is om zijn rol 
als President van RCL005 op te pakken. 
 
Het afgelopen jaar werd helaas beheerst door de Covid pandemie. Ondanks dat en met alle 
restricties die daaraan verbonden waren, is RCL Branch 005 op uitnodiging bij 25 
evenementen aanwezig geweest. Vaak wel in een ‘sobere’ setting maar toch…………! De 
aanwezigheid van de Colour Party bij het bezoek van de Canadese premier Justin Trudeau aan 
de Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom mag zeker wel worden genoemd. Dit was op 
verzoek van de Canadese Ambassade en vond plaats in november 2021.  
 
Hoe het jaar 2022 er uit gaat zien is nog een grote vraag. Wij kijken met elkaar uit naar een 
situatie waarin wij een ieder weer vrijuit kunnen ontmoeten en de ceremonies alsmede de 
herdenkingen weer kunnen plaats vinden zoals wij gewend zijn. De realiteit is wel 
weerbarstig. Op moment van dit schrijven ziet het er nog niet naar uit dat op korte termijn 
restricties kunnen worden losgelaten. Het blijft afwachten. Met onze relaties blijven wij in 
contact en kijken gezamenlijk naar mogelijkheden die ons helpen om vanzelfsprekend het 
herdenken en gedenken voort te blijven zetten. 
 
Namens het bestuur wens ik allen, zoals boven al is aangehaald, een gezond 2022 toe. 
 

 

Wim Poppenk,  
 
2e  Vice President 
RCL Branch 005 
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OVERDENKING VAN UW EDITOR. 
 
In deze periode zijn er veel mensen die terugkijken naar wat ze 
de afgelopen tijd  hebben gedaan en meegemaakt. Ook worden er 
nieuwe plannen, voornemens en wensen gemaakt voor de toekomst. 
In ieder geval voor het nieuwe jaar. Dat heet ‘overdenken’. 
Ik wil u graag meenemen in mijn overdenking als editor van onze Nieuwsbrief. 
 
De Nieuwsbrief van de Royal Canadian Legion Branch 005, ‘Liberation of the Netherlands’, is 
een bulletin met informatie en wetenswaardigheden voor en door leden van deze vereniging. 
Dit bulletin wordt gepubliceerd op RCL005 website en Facebook om mensen, die 
geïnteresseerd zijn in onze activiteiten, op de hoogte te houden. Het beschrijft de realisatie 
van onze doelstellingen, maar ook de bijzondere momenten, die daarbij zijn ontstaan. Door 
het jaar heen MOETEN er dan teksten en verhalen beschikbaar komen, die de moeite waard 
zijn om te lezen. Deze horen heel persoonlijk te zijn, omdat ieder persoon een gebeurtenis 
anders beleeft. 

 
De redactie van het RCL005-bulletin bestaat uit Herman 
Sligman (L)  redacteur/editor en ondergetekende, Ruud 
Janssen (R) editor.  
 
De redacteur bepaalt op basis van de kaders, die het 

Bestuur van RCL005 heeft aangegeven, welk artikel gepubliceerd wordt en hoe. Herman 
schrijft vanuit zijn gedrevenheid en interesse ook nog vele artikelen zelf en zoekt daar 
foto’s bij, als we die niet zelf hebben. Zoals ook de ‘Achtergrond Story’, die iedere maand in 
de Nieuwsbrief te lezen is. Elke keer weer een hele kunst om dat voor elkaar te krijgen. 
 
De editor is degene die de geschreven teksten beoordeelt, op ‘gevoeligheden’ en 
tekstgebruik, die intussen zowel in het Nederlands als Engels zijn gemaakt. Bij gelegenheid 
levert hij ook ‘ruw’ materiaal aan als hij bijvoorbeeld bij een gebeurtenis aanwezig is geweest. 
Maar het meeste werk, bijna een dagtaak, wordt door onze redacteur, Herman, uitgevoerd. 
 
Natuurlijk bedanken wij ook iedereen, die het afgelopen jaar zijn of haar bijdrage heeft 
geleverd aan de Nieuwsbrief van de vereniging. 
Aan de reacties, die worden ontvangen, blijkt iedere keer weer dat de lezers (in Nederland, 
maar zeker ook in het buitenland) geïnteresseerd zijn in onze activiteiten en het zeer 
waarderen. 

mailto:edactie@rcl005.org
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In het afgelopen jaar 2021 waren, door de COVID-
maatregelen, het aantal gebeurtenissen waaraan wij 
als vereniging konden deelnemen, zeer beperkt. Dat 
zal voor de komende periode helaas weer niet anders 
zijn. Daarom vraag ik u allen, als u plotseling iets 
meemaakt, iets nieuws ziet, een idee ziet ontluiken of 
interessante zaken hoort van familie en/of vrienden 
in het buitenland, dat voor RCL005 van belang zouden 
kunnen zijn, de redactie dat te laten weten via 
redactie@rcl005.org. 
Als het kan in Nederlandse taal EN Engels, dat scheelt ons een hoop werk en tijd. En als u ze 
heeft natuurlijk van foto’s of ander beeldmateriaal! Ik weet zeker dat uw bijdrage zeer 
wordt gewaardeerd door de lezers. 
 
Ten laatste hoop en vertrouw ik erop dat wij weer een betere tijd voor iedereen tegemoet 
gaan, zowel zakelijk als in gezondheid. Het belangrijkste is dat we respect voor elkaar 
hebben en waar het nodig is elkaar helpen in mindere tijden. En natuurlijk in ons hart zullen 
wij hen nooit vergeten die gestorven zijn voor onze vrijheid! 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
         LEST WE FORGET 

 

 EEN GOED 2022!  
 
Mede namens de redacteur van de RCL005 
Nieuwsbrief:  
Herman Sligman. 
 
Uw editor: 

Ruud Janssen 
 

mailto:edactie@rcl005.org
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TERUGKOPPELING VAN UW REDACTEUR/EDITOR.    

Zoals hiervoor comrade Ruud Janssen heeft geschreven: 
aan het einde van een jaar wordt door menigeen teruggekeken op de voorbije periode.  
(Bedankt Ruud, dat je mij zo nu en dan terug fluit als ik wat aan het doordraven was). 
 
Als redacteur/editor van de RCL-Nieuwsbrief probeer ik zoveel mogelijk vooruit te kijken.  
Maar één keer per jaar wil/moet ook ik een keertje in de achteruitkijkspiegel blikken. 
Enerzijds om te evalueren wat er is gedaan binnen de vereniging, anderzijds ook om te bezien of het bij de lezers 
reacties heeft opgeroepen. 
 
2021 was het jaar dat, stukje bij beetje, weer wat mogelijkheden scheen te bieden voor onze primaire missie: 

het stimuleren en ondersteunen van herdenken en gedenken. 
 
Hier staat met opzet ,,scheen”. Het was inderdaad schijn zoals we hebben ervaren. Al snel werden de toch al 
beperkte programma’s aangepast of weer uitgesteld. 
Wat we hier WEL willen benoemen zijn een paar zaken die tot nu toe NIET in een Nieuwsbrief zijn verschenen. 
 
In editie 2021-02 noemden we:     L/Cpl Howard Reginald Myatt en Majoor Hugh Philip Falloon. 
Twee, postuum benoemde, Ridders Militaire Willemsorde 4e Klasse. 
 
Hierop zijn reacties binnen gekomen. 
Howard R. Myatt kreeg een laatste rustplaats op de Canadese Begraafplaats in 
Groesbeek (XI.D.2) 
Zijn grafsteen vermeldt de hoge Nederlandse onderscheiding niet. Op de Canadese 
begraafplaats in Holten is voor J.W. Campbell wel een nieuwe steen geplaatst. 
Als aanhanger van het gezegde: ,,ere wie ere toekomt,, meende  ik dat te moeten 
aankaarten.  
Daarvoor heb ik contact opgenomen met Sgt. Jo-Anne Wiseman van de Canadese 
Ambassade. Zij had afgelopen zomer uit hoofde van haar functie een aantal gesprekken 
met  vertegenwoordigers van de Commonwealth War Graves Commission. Ze heeft een en ander ter sprake 
gebracht en moest terug koppelen dat het aanpassen van de grafsteen alleen kon na een verzoek daartoe van 
familieleden van de gesneuvelde. Toen lag de bal dus weer op onze helft. 

mailto:edactie@rcl005.org
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Via een Ancestry.com vond ik een stamboom waarin Howard R. Myatt werd genoemd. Meerdere namen waren 
afgeschermd omdat het nog in leven zijn de personen betrof.  
Ik heb contact gezocht met diegene die de stamboom had gepubliceerd en hem gemaild waarom en waarin ik 
geïnteresseerd was, speciaal Howard R. Myatt. 
Heel snel kwam er een reactie. Het bleek dat de opsteller van de stamboom contact had met de Myatt familie. Hij 
schreef dat een jongere broer en een zus van Howard R. nog in leven zijn en hij mijn mail zou doorsturen. 
Bijna per kerende post kwam er een bericht van Raymond Myatt. Deze heb ik op de hoogte gebracht van mijn 
actie. Hij was verheugd om de aandacht voor zijn oudere broer die nooit was terug gekeerd.  
De actuele status: 
 
Dear Mr. Sligman,  
Thank you for the information in your message.  I have contacted Diane Nkeze at the Canadian War Graves 
Commission in Ottawa.  They have acknowledged my letter and have advised that my request will be forwarded 
to the Western Europe area and Central Representative Team who are covering Netherland.  They have advised 
that it can take up to 20 working days for me to receive a reply unless it is a complex request which may take 
longer.  I don’t believe this is a complicated request and I will be following up with them to see what the status is in 
a couple of weeks time.  
Thanks for all your help and I will keep you posted.  
 
Raymond Myatt 
 
  
 Majoor Hugh Philip Falloon: 
 
Hierop kwam een reactie uit een totaal niet verwachte hoek: 
Van een assistent conservator, Michael Nickerson, van het Queens Own Cameron Highlanders of Canada 
museum. Hij had ook gediend bij de QOCHC. 
Hij zelf had een speurtocht op touw gezet naar een gesneuvelde uit WO I; een oudoom van de vroegere premier 
van UK David Cameron. 
Daarbij had hij contact gezocht met een gepensioneerde bibliothecaresse, mevrouw Marina Alexander. 
Dat bleek voor hem een  ,gouden greep,. 
Zij had hem artikelen gestuurd over het regiment, waaronder het overlijdens-/begrafenisbericht betreffende 
Majoor Falloon. 

mailto:edactie@rcl005.org


 
 

Redactie: Herman Sligman – Ruud Janssen                                      7                                  mailto:   redactie@rcl005.org 
 

Als tegendienst had Michael Nickerson mevrouw Alexander foto’s gestuurd van de onderscheidingen van Hugh 
Falloon. Deze worden namelijk bewaard in het QOCHC-museum. 
Ook onze editie 2021-02, waarin het verhaal van Falloon was opgenomen, had hij naar haar opgestuurd en 
was daar erg gewaardeerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht uit de Dover Express van 18 mei 1945. 
Met dank aan mevrouw Marina  Alexander. 
 
Ook onze waardering voor Michael Nickerson voor zijn bijzonder positieve 
reactie. Dit is precies waarom we zoveel tijd investeren in de Nieuwsbrieven 
maar zeker in de background ’’STORIES”. 
 

Onderscheidingen Majoor Falloon 

Oorkonde RMWO4 Majoor Falloon 

mailto:edactie@rcl005.org
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Maar reacties, zoals onderstaande, zijn een mooie vergoeding voor de geïnvesteerde tijd. 
 

Thank you once again for your contribution to our archives. 
Respectfully yours 
Michael Nickerson 

Former member of the Royal Winnipeg Rifles and Queens Own Cameron Highlanders of Canada. 
 
Wie schetst echter mijn verbazing toen een week later weer een  mail van Michael Nickerson binnenkwam met 
bijlagen: 
 
Dear Mr. Sligman: 
Thank you very much for your article on Dieppe. 
I did not know until about two years ago that a fellow electrician that I took my apprenticeship with and that 
I worked with, has a Dieppe history. His father and his uncle both served with the Cameron Highlanders. 
His father was taken POW at  Dieppe.  
His uncle was killed while creating a smokescreen to cover the withdrawal of soldiers from the beach in 
Pourville. 
I  have attached pictures of our Dieppe display and I have attached pictures of the wooden German 
ammunition box containing the 'field files' in Cameron HQ.  
 

 
 

Dieppe display 

Kist met ,stamkaarten, 

mailto:edactie@rcl005.org
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Rechts de ,field card, van Hugh P. Falloon. 
Bevat slechts heel summiere informatie voor het geval het hoofdkwartier van een regiment in vijandelijke handen 
komt. 
 
 

 

Een derde reactie kwam binnen via onze president. 

Sent: November 23, 2021 3:16 PM 
To: President <President@rcl005.org> 
Subject: bericht destijds via onze website  

From: xxxxxxxxxxxxxx 
Subject: Document 

Message Body: 
I have a document signed by the members of the Legion thanking my grandfather for his service during 
World War II. At my uncles request we were wondering if you were interesting in receiving a back as a 
historical document. 
 

Uiteraard heb ik contact opgenomen met de afzender en gemeld dat onze Branch zeker interesse had in het 
document dat hij bedoelde. 

 

mailto:edactie@rcl005.org
mailto:President@rcl005.org


 
 

Redactie: Herman Sligman – Ruud Janssen                                      10                                  mailto:   redactie@rcl005.org 
 

In antwoord kwam een mail met de volgende bijlagen: 
Beeld van de shadowbox. 
 
Via mijn Facebook-account had ik ook informatie 
gevraagd over document en de ,,medaille,, rechts. 
De draagmedaille aan het rood-wit-blauwe lint was de 
vraagsteller namelijk niet bekend. Het bleek een 
uitgave te zijn van  het Nationaal Comité ,Thank You 
Canada & Allied Forces. (NC TYCAF) 
Comrade Berry Swarthoff, who else, kon deze vraag 
snel beantwoorden.  
De vraagsteller (dhr. Kevin Irving) heb ik ingelicht. 

 

 

De afkomst van het document hiernaast is (nu was) nog 
onbekend. 
Zoeken op internet had  niet tot opheldering geleid.  
Als iemand van de lezers duidelijkheid kon verschaffen 
omtrent: 
,Dutch Canadian Legion (Wapenbroeders) Hamilton, 
dan wilde ik dat graag weten. 
(inmiddels duidelijk, zie volgende pagina) 

                                            

Samenvattend: 
Het is prettig reacties te ontvangen; het stimuleert 
en motiveert. 

 

Herman Sligman 
 

mailto:edactie@rcl005.org
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LAST MINUTE INFO. 
 
 
Op de valreep nog informatie gekregen omtrent het document 
van pagina 10. 
 
Een bericht via Messenger van een plaatsgenoot van mij. 
Bedankt Carlo van den Kieboom. 
 
Een neef van hem uit Canada schreef het hiernaast geplaatste 
bericht. 
 

 
Het bovenstaande is een knipsel uit ,,The Expositor” van 6 
december 2012 - hs 
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VARIA. 

Ook op de valreep van 2021 vonden we dit bericht in de Canadese media.  
Het spreekt voor zich, dus we besparen ons en u de vertaling. 

Uiteraard plaatsen wij het hier.  Branch 005 ,,Liberation of the Netherlands” onderschrijft de stelling dat inzet die 
de normale normen ver te boven gaat, zonder acht te slaan op gevaar voor eigen leven erkend en gewaardeerd 
dient te worden. 
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LICHTJESAVOND. 
 
Ook in deze tijd is een traditie, 
die zich de laatste jaren flink 
heeft ontwikkeld, in stand 
gehouden. 
Naast de  ,,vaste waarden” 
Bergen op Zoom, Groesbeek en 
Holten hebben we geprobeerd   
minder bekende plaatsen een 
podium te geven. 
 

HARTELIJK DANK AAN ALLE DEELNEMERS EN FOTOGRAFEN VOOR HUN INZET. 

Aalten Bergen op Zoom 

Den Nul Enschede Baak 

mailto:edactie@rcl005.org
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Groesbeek 

Hilversum 

Holten 

Halle 

Hengelo.Gld. 

Hengelo.Gld.  Vredesvlam 
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Nederweert 

Posterenk 

Markelo 

Jonkerbos Hummelo 

Oosterbeek 
Rha 
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Schoonebeek 

Tubbergen Ruurlo 

Steenderen 

Steenderen 

Tolkamer 
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Tubbergen Uden 

Varsseveld Vorden 

Wichmond 
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Wilnis 
Zelhem 

Zuidwolde 
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29-12-2021. 

 
Comrade Reinier Groeneveld werd 
geïnterviewd door WW2 tv.  
 
Onderwerp: Patton's Best Medics - 4th 
Armored Division Medical Units in the Bulge. 
 
Voor mij persoonlijk een heel informatieve uitzending. Het Canadese aandeel in de Slag in de Ardennen beperkte 
zich tot de inzet van het 1ste Canadese Parachute Bataljon. Dit wordt zelden benoemd maar droeg wezenlijk haar 
steentje bij. (zie ook het achtergrond verhaal in onze editie 2021-10) 
 

 
 
 
Wanneer u de complete sessie wilt zien activeert u 
onderstaande link.  Looptijd 1 uur en 24 minuten, voor de 
werkelijk geïnteresseerde zeker de moeite waard. 
 
 
https://youtu.be/MPuN_aZOmu8 

mailto:edactie@rcl005.org
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OP  DE AGENDA. (Tot nu toe bekend)    

   
  23 januari 2022 - Nieuwjaarsreceptie Lochem   geannuleeerd 
 
  16 februari 2022 - Bestuursvergadering 
 
  27 maart 2022 - Algemene Leden Vergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONDER  VOORBEHOUD  en  MET  INACHTNEMING  VAN  DE  DAN  GELDENDE  REGELS. 
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