
 

       The Royal Canadian Legion Branch 005 

       The Liberation of the Netherlands 

 

NIEUWSBULLETIN  RCL Branch 005 Nr. 2021 – 03 

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 de meerdere ceremonies:  klik eenvoudig op:  fotoalbum. 

Het achtergrond verhaal voor deze editie. 

 
Zoals al in eerdere edities aangekondigd willen we alle negen Canadezen noemen, die werden geëerd 
met de Militaire Willems Orde en tot Ridder 4e Klasse werden benoemd. 

Tot nu toe hebben we vier namen opgevoerd; in deze editie belichten we, in het kort, de andere vijf, 
in alfabetische volgorde. Zij behoorden, net als luitenant Forbes, tot de 
overlevenden. 

 

Hun namen:  

Caron, Roger, 

Gillis, James E., 

Kirk, Wilford H., 

Liddell, Kenneth C., 

Mason, Gerald L. 

 
     

De beschrijving van de acties die leidden tot hun onderscheiding vindt u hier.. 
 

Redactie/Editors:  Herman Sligman – Ruud Janssen                                                           mailto:   redactie@rcl005.nl 

In deze editie: 
 
- Bedankt mevrouw Sabine Nölke 
- Van het Bestuur 
- Bijdrage Comrades 
- Herdenking Etten  
- De komende tijd 
 

 

 

 

 

http://www.rcl005.nl/nl/foto-album-2019/
http://www.rcl005.nl/nl/foto-album-2019/
http://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/Story%202021-03%20NL.pdf
mailto:redactie@rcl005.nl
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Pensionering van de voormalige Canadese ambassadeur in 
Nederland, mevrouw Sabine Nölke. 

17 maart 2021 

Geachte mevrouw Sabine Nölke, 

De leden van The Royal Canadian Legion Branch 005 willen u feliciteren 
met uw pensionering. We hebben met veel plezier met u samengewerkt 
tijdens uw tijd in Nederland. U was niet alleen een waardevolle aanwinst 
voor Nederland, maar ook een plezierige aanwezigheid in onze RCL 
Branch 005. 

Natuurlijk zullen u, uw man Chris en uw dochter Eilidh worden gemist 
door ons allen; echter u verdient zeker uw pensioen. Uw harde werk en 
toewijding heeft veel voor onze Branch betekent. 

 

Uw bijdrage en samenwerking met ons en de 
vele andere herdenkingsverenigingen zullen wij 
nooit vergeten. Samen deelden we bijzondere 
en ceremoniële herinneringen zoals: 

De 100ste verjaardag van Vimy Ridge, de 
bezoeken aan Ieper in België, Canada Day, (de 
eerste juli) ieder jaar, de Maple Soirées op de 
Ambassade, de vele ceremonies op de Airborne 
en Canadese oorlogsbegraafplaatsen alsook 
monumenten en de bezoeken aan het clubhuis 
van RCL005. 

 

We kunnen nog zoveel meer opnoemen, 
maar u was er altijd met uw man. Daarom 
was het een eer en voorrecht om u te 
kennen. 

Al onze kameraden hadden gehoopt dat u 
de 75ste herdenking met onze Branch kon 
vieren, maar helaas was dat niet mogelijk 
en we waren bedroefd om u te zien gaan. 

Maar we zijn ervan overtuigd dat u 
hetzelfde succes en geluk zult vinden in 
uw pensioen als tijdens uw tijd in 
Nederland. 
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De Royal Canadian Legion, “Liberation of the Netherlands”, Branch 005 wenst u het beste bij uw 
toekomstige uitdagingen. 
Pensioen biedt u zeker veel nieuwe kansen, waarvan we weten dat u ze van harte zult omarmen, net als 
in Nederland met uw vrienden en met onze Branch. 

Graag houden wij contact en zien uit naar uw bezoek bij ons zo vaak als u de tijd en mogelijkheden 
heeft. We hopen u in de nabije toekomst weer te zien en danken nogmaals voor deze bijzondere en 
prachtige vriendschap. 

“For ever friends”, 

Alle kameraden van de Royal Canadian Legion, “Liberation of the Netherlands”, Branch 005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  Alle foto’s zijn genomen vóór de COVID-19 periode of met in achtneming van de dan 
geldende voorschriften. 
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Van de Bestuurstafel. 
Weer staan we in de wacht gezet en activiteiten worden uitgesteld. Het 
vervelende is dat we niet een datum in beeld hebben om naar toe te 
werken.  
Veel organisaties, ook wij, moeten flexibel blijven wat betreft het organiseren van en het deelnemen 
aan herdenkingen. Om nog maar te zwijgen over vergaderingen en andere bijeenkomsten. 
Eén ding is zeker: als de terrassen weer open mogen gaan we als eerste, met hopelijk velen van u, naar 
clubhuis Mondani. Gewoon om elkaar weer te zien met een hapje en een drankje erbij. 

Voor de komende tijd staan er twee herdenking op de agenda waarvoor we uitgenodigd zijn met 
maximaal  twee leden. Het betreft Etten op 31 maart en Posterenk op 13 april a.s. 
Dit is per mail (van 19 maart jl.) al met u gecommuniceerd. 

Voor 4 mei a.s. hebben we als bestuur besloten dat we ook leden de kans geven deel te nemen aan een 
Branch herdenking op de 3 Canadese begraafplaatsen: Bergen op Zoom, Groesbeek en Holten. 
Ook hiervan hebben wij al melding gedaan en u op de mogelijkheid tot aanmelding gewezen. 
We hopen dat de regels dan iets versoepeld zijn en we met meer dan twee bij elkaar mogen komen. 

De 5 mei-herdenking in Wageningen is geheel digitaal op een kleine bijeenkomst na van de Militaire 
Attachés van de geallieerde landen. Jammer, maar we hopen volgend jaar weer de Generaal 
Foulkesweg te kunnen aflopen met de muziek voorop. 

De JTF Nijmegen Vierdaagse uit Canada heeft ons uitgenodigd om deel te nemen aan de Victory 
March tussen 1 t/m 9 mei 2021. Zie de website voor meer informatie omtrent de opzet en het doel. 
We hebben als Branch 005 een team opgezet en u kunt meelopen over verschillende afstanden. Ook 
kunt u zich opgeven als sponsor voor het team of voor een individuele deelnemer.  
U kunt ons team, maar ook de overige ingeschreven teams, vinden via deze link: Royal Canadian Legion 
"The Liberation of the Netherlands" Branch 005. 

Als deelnemer kunt u de gekozen afstand lopen waar u wilt. Met de huidige COVID-19 regels moeten 
we toch in kleine groepjes lopen. Dit is een goede ondersteuning met de JTF Nijmegen Teams. 

Het is ons via Zone Europe ter ore gekomen dat Branch 003 de huur heeft opgezegd van hun Clubhuis 
in Teveren/Geilenkirchen. Het bestuur van Branch 003 had geen andere optie. Geen vooruitzicht om 
weer open te mogen, geen inkomsten en te weinig of geen financiële ondersteuning van overheid en 
Dominion Command. Wel blijven ze als een organisatie doorgaan en zijn op zoek naar alternatieve 
huisvesting. Zone Command blijft uiteraard in contact en zal hen bijstaan om deze moeilijke tijd te 
overbruggen. 

Martin Reelick 
President 
Royal Canadian Legion Branch 005 ,,The Liberation of the Netherlands” 

 

https://raceroster.com/events/2021/38945/victory-march-la-marche-de-la-victoire/teams
https://raceroster.com/events/2021/38945/victory-march-la-marche-de-la-victoire/teams
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Bijdrage comrades. 

 
Salute to The Infantry Soldier 
 
So heres to the men who fight hand to hand, 
With no armour plate to save them; 
They do their job and make their stand, 
with only the strength God gave them. 
 
They're in the thin black line in the map of war, 
Up where the foe can find them; 
They're out in the front of the other corps, 
The rest of the army behind them. 
 
They live for months in the wind and rain, 
With only a foxhole to curl in; 
But they are moving ahead to Tokyo, 
They've battered their way to Berlin! 
 
So heres tot the men of the Infantry! 
The muddy, bloody Infantry! 
The valiant, gallant Infantry! 
The rough and ready, 
The tough and steady, 
The men who won the war. 
 
Written by Oren Smith Foster from Deep Brook, Nova Scotia, Canada.  
 
Meer van Oren Foster is te lezen en te horen achter de hieronderstaande link: 
Op thememoryproject – the second world war - veteran stories -  
 
(Aangereikt door Wim Poppenk, aanvullingen van Herman Sligman) 
 
Oren Foster was in 2005 te gast in Nederland.  
Onze huidige 2e Vice-President Wim Poppenk en zijn vrouw Anneke waren destijds zijn gastheer en 
gastvrouw. Eerder  berichtte hij hierover in onze editie 2020-03. 
 
Zoals destijds al geschreven was Foster alleen gekomen. Aanvankelijk een beetje een ‘’gesloten type”. 
Maar allengs kwam hij los en bleek het een man met humor te zijn. Uit zijn diensttijd werd duidelijk 
waarom hij enigszins een ,,Einzelgänger” was gebleven. 
 

Oren Foster (2005 in NL) 

https://www.thememoryproject.com/stories/729:oren-foster/


 
 

 
5 
 

Hij was één van de mannen uit het Scout-Sniper Platoon van het West Nova Scotia Regiment. 
De manschappen die, zoals hij zelf in zijn gedicht schrijft, opereren in het gebied dat als een zwart 
lijntje het front aangeeft op de stafkaarten. 
Alleen er op uit, soms met zijn beiden. Compleet aangewezen op eigen vaardigheden, getraind tot en 
met.   
Wanneer u meer wilt lezen over de oprichting, training en ervaringen van Oren Foster en zijn maten 
klik dan op deze link. (ervaringen uit de campagne in Italie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande foto komt van een niet nader genoemde krant in Nova Scotia. Genomen in 1941 in 
Engeland. Te zien zijn acht van de oorspronkelijke vrijwilligers uit het scout-sniper peloton van het 
WNSR. 
Staand vanaf links: C.Cameron uit Maccan; F. Embree uit Springhill; E. Smith uit Barrington;W. Wall 
uit Amherst. 
Knielend vanaf links: C. Fleet uit Corner Brook; B. Gehue uit Lawrencetown; H. Weeks uit Truruo; Oren 
Foster uit Deep Brook. 
 
Een bijzondere onderscheiding, de British Empire Medal, was Oren Foster ten deel gevallen voor zijn 
optreden tijdens de opleiding in Engeland in januari 1942.  
 

https://www.wnsr.ca/history/snipers
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Tijdens oefeningen was een 
aanvalsboot gekapseisd en de 
inzittenden waren in het koude, 
snelstromende water terecht 
gekomen. Hoewel Foster zelf niet 
kon zwemmen startte hij 
onmiddellijk een reddingsactie 
met een klein bootje. 
Hij slaagde erin vier mannen van 
de verdrinkingsdood te redden. 
 
Dat de koning peroonlijk, op 
Buckingham Palace, de medaille 
had uitgereikt had grote indruk 
gemaakt op hem. 

 
Oren Smith Foster, één uit velen en toch bijzonder.   R.I.P. 
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Herdenking Etten. 31 maart 2021. 

Zeer sober, maar niet onopgemerkt.  
RCL Branch 005 was uitgenodigd (max. 2 personen) voor een 
kranslegging. 
 

We will remember them! 

 
 

 

2019  2021  Hoe verschillend! 
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Wat staat er aan te komen? 

 

Ook doen:  raadpleeg agenda op onze website en  voor de laatste nieuwtjes: FACEBOOK. 

 

13 april: Herdenking Posterenk    ALLEEN GENODIGDEN 

17 april: Herdenking Apeldoorn ’t Sluisje    AFGELAST 
  Herdenking Apeldoorn Oranjepark AANGEPASTE OPZET 

   

1 t/m 9 mei: Victory March. Zie ook de mail van de Presiedent van 19 maart 2021. 
Deelnemers kunnen zich aanmelden via de link: Victory March.         

4 mei:  Kransleggingen Bergen op Zoom, Groesbeek, Holten ALLEEN GENODIGDEN 

8 en 9 mei: Bevrijdingsfestival Apeldoorn AFGELAST 

16 mei: Alg. Leden Vergadering   ONDER VOORBEHOUD 

 

 

 

http://www.rcl005.nl/agenda-google-versie-3/
https://www.facebook.com/rcl005.nl
https://raceroster.com/events/2021/38945/victory-march-la-marche-de-la-victoire?locale=en_US

