POPPY CAMPAGNE
&
REMEMBRANCE DAY 2021
Royal Canadian Legion
Liberation of the Netherlands
Branch 005

Tegenwoordig is de Poppy-campagne een van de belangrijkste programma's van het Royal
Canadian Legion.
Het geld dat wordt opgehaald met donaties biedt directe hulp aan veteranen in financiële
nood, evenals financiering voor medische apparatuur, medisch onderzoek, thuiszorg,
faciliteiten voor langdurige zorg en vele andere doeleinden.
(Information provided by Veterans Affairs Canada)

Voor hen die de Poppy historie
(dit jaar 100 jaar oud/jong)
nog eens door willen nemen:
klik op de foto hiernaast om
het achtergrond verhaal te
lezen.
Het kon niet achterblijven in
de digitale wereld van 2021.

Het Royal Canadian Legion
ontwikkelde onder de naam
,,the immortal Poppy,, een
digitale versie.
Als we de sociale media een
beetje volgen, met succes.
Klik op de foto hiernaast
voor een korte video
hierover.
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Ontvangst van Poppy collectanten in Engeland door de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall

Canada: de eerste Poppy voor de Gouverneur-Generaal. Klik op de foto voor een video verslag.

Australië

Nieuw-Zeeland
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In Nederland wordt de eerste Poppy uitgereikt aan bijvoorbeeld de Burgemeester van een
plaats waar onze comrades actief zijn met de promotie van de Poppy.
Royal Canadian Legion Branch 005 “Poppy-Day” in Zandvoort 6 november 2021.
Nadat op 25 oktober bij burgemeester David
Moolenburgh de Eerste Poppy in de Gemeente Zandvoort
was opgespeld was het tijd om aan de burgers en
passanten in Zandvoort een Poppy aan te bieden.
Hiervoor wordt een zaterdag voorafgaande aan 11
november, Remembrance Day, gekozen om zo veel mensen
te bereiken en de informatie te verspreiden. Dit is in de
loop der jaren uitgegroeid tot “Poppy-Day”, in 2021 op
zaterdag 6 november.
Als locatie krijgt RCL005 altijd de beschikking over de
hal van de Albert Heijn vestiging in het centrum van het
dorp. Daar komen veel mensen langs en kunnen ook
‘verhalen’ worden uitgewisseld.

Poppy voor burgemeester Moolenburgh uit
handen van sergeant Jo-Anne Wiseman van
de Canadese ambassade

Dit jaar stonden comrade Reinier
Groeneveld en dochter Suzanne met
zijn legerjeep voor de deur onder het
dak van de Promotietent van RCL005.
Deze was speciaal opgezet om nog meer
attentie te verkrijgen van het publiek,
maar natuurlijk ook om droog te staan
als het mocht regenen. Dat was
gelukkig niet het geval, maar wel een
stevige wind vanuit zee.

Reinier Groeneveld en dochter Suzanne Foto: Rob Bossink

Binnen in de hal, waar een grote RCLbanner was opgehangen, wisselden
Connie Lempke, Peter Bongers,
Martin Reelick en Ruud Janssen
elkaar af bij het uitreiken van de
Poppies.
Vanwege de nieuwe corona restricties
met RCL-mondkapjes op en op 1½
meter afstand van de
geïnteresseerden, die werden
gevraagd de Poppy zelf op te spelden.
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Ook werd de RCL005 ‘Liberation’- munt
aangeboden bij een donatie van 15 euro of
meer. Mensen konden een vrijwillige donatie
doen in de Poppy bussen. Dit jaar hadden de
comrades ook de beschikking over een
mobiele betaalautomaat, omdat nu eenmaal
niet iedereen meer contant geld bij zich
heeft en een betaalpas wil gebruiken. Dit
bleek een prima oplossing.
En voor de kinderen waren er natuurlijk de
Canadese vlaggetjes.

Vanaf links: Peter Bongers, Martin Reelick, Connie Lempke,
Ruud Janssen Foto: Rob Bossink

De medewerkers van de Albert Heijn vestiging droegen allemaal een Poppy om hun
betrokkenheid te tonen. Er waren veel jonge werknemers, die vaak heel geïnteresseerd
bleken in de betekenis van de Poppy.
Bij de tafels in de hal en buiten werden regelmatig mooie gesprekken gevoerd met het
publiek.
Natuurlijk over de familie in Canada, over het mooie land. Maar ook over de twee
wereldoorlogen en de vele slachtoffers die daarbij waren gevallen bij onze bevrijders.
Bij de verhalen van familieleden
kwamen natuurlijk de nodige emotie
naar boven.
In Zandvoort wonen veel Britten, die
de Poppy natuurlijk kennen, deze ook
kwamen ophalen en vaak een mooie
donatie achterlieten.
Het personeel van de oliebollen- en de
visspecialiteiten- kramen op het plein
dragen ook altijd een Poppy op ‘PoppyDay’ en geven daarmee blijk van hun
betrokkenheid, waarvoor dank.
Aan het einde van de dag is gezamenlijk alles weer opgeruimd en is onder het genot van een
drankje en hapje bij Ruud Janssen thuis de dag geëvalueerd en met elkaar de donaties
gereed gemaakt voor overboeking op de rekening van het Poppy Fonds.
Alles bij elkaar mag het weer een zeer geslaagde dag genoemd worden, met dank aan
iedereen die zijn of haar steen(tje) heeft bijgedragen.

Ruud Janssen

Coördinator Poppy-Day Zandvoort
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Ook in de gemeente Bronckhorst was
de eerste Poppy voor de burgemeester.
Comrade Gerrit Bruggink reikte een
Poppy en de herdenkingsmunt ,75-jaar
Vrijheid, uit aan burgemeester
Besselink.
(Foto: Toon Roelofsen)

Voorafgaand aan de Poppy Campagne
was er al een en ander aan promotie
gerealiseerd.

Er was een
poster
ontworpen
die op
meerdere
plaatsen
werd
ingezet.

De regionale pers besteedde er aandacht aan en Gerrit Bruggink werd geïnterviewd door
Jeffrey van Londen van Radio Ideaal.
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WESTBANK (British Columbia) FIRST NATIONS VETERANS DAY 2021. (08.11.2021)
Niet alleen in Nederland
willen we dat de jeugd
herdenkt. Ook in Canada
herdenken de kinderen de
vele (Indigenous)
slachtoffers die er zijn
gevallen voor onze vrijheid!
Voor video impressie:
Klik op foto. 
Ellen Melcosky: dank voor de foto

6

11.11.2021.
GROESBEEK.
Herdenking op de
Canadese
Oorlogsbegraafplaats in
Groesbeek.
Georganiseerd door de
Canadian Forces Support
Unit (E) Germany.
De belangstelling was groot. Een signaal dat de opofferingen van hen die hier rusten nog
worden gekend en gewaardeerd en dat er aan hen wordt gedacht.

RCL Branch 005 ‘Liberation of The
Netherlands’ met hun Colour Party en Youri
Kniest van het British Legion mochten een
bijdrage leveren evenals de 48th Highlanders
of Holland Pipes & Drums.
President Martin Reelick las de Act of
Remembrance voor.
Diverse delegaties legden een krans.
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Na afloop zorgde Canadian
Restaurant Mondani voor de
warme dranken, want het was toch
een frisse en vochtige ochtend.
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© Henk Baron
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Ceremonie bij de oorlogsgraven in Schoonebeek

King's Cross Station Londen
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Foto: Rob Wethly

© Dominic Lipinski/PA

Een afdeling van de Household Cavalry brengt een eerbewijs bij de Cenotaph © Guy Bell

Een bejaarde Engelse RAF veteraan tijdens de twee minuten stilte. Alleen, bij een plaatselijk monument. Kunnen
we het respect voor de gevallenen nog duidelijker in beeld brengen? Fotograaf: Jacob King/PA

12

Menenpoort Ieper
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© vrt.be

In de nacht van 10 op 11 november 1918 bevrijdden de Canadese troepen de Belgische stad
Bergen.
Daar werden ze geconfronteerd met de laatste plaatsen van verzet en om 11 uur ' s ochtends
op 11 november werd het laatste schot van de Grote Oorlog gelost in de gemeente.
Het 42e bataljon van de Royal Highlanders van Canada of Black Watch van Montreal
onderdeel van de 3e Canadese divisie maakte deel uit van de bevrijders.
Op 11 november 1918 speelde de Pipe Band van het regiment in de hele stad Bergen om het
einde van de gevechten en de oorlog aan te kondigen.
Op 11 november 2021 werd de 103e verjaardag hiervan herdacht.

Al surfend op het Wereld Wijde Web kunnen we maar één conclusie trekken:
In een groot deel van de vrije wereld geldt nog steeds:

WE WILL REMEMBER THEM
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