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NOVEMBER 2022, Nummer 2022-11 

 

STORY. 
 
 

Donald Douglas MacKeracher 
23 september 1922 – 30 januari 1945 

 
Groesbeek XVI A 16 

 
Een bijzonder verhaal over een jonge soldaat uit Saskatchewan 

en een jonge vrouw uit Kaatsheuvel 
 

Activeer hier de link naar het verhaal:  
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Overpeinzingen van een comrade. 
 
De Canadese ambassadeur stipte het in haar laatste toespraak in Bergen op Zoom zo 
treffend aan: we zullen nooit weten, waarom die nog vaak jonge mannen zich hebben 
aangemeld om in Europa te vechten. Was het uit idealisme of plichtsbesef, zochten ze het 
avontuur of wilden ze ontsnappen aan een uitzichtloos bestaan na de crisisjaren? Het 
belangrijkste is, dat ze – op basis van vrijwilligheid – zijn gekomen en een grote rol hebben 
gespeeld in de bevrijding van ons land. 
 
Wij zijn ook vrijwillig lid van de RCL en de motieven zullen onderling eveneens verschillen: 
binding met Canada, belangstelling voor de militaire en of historische aspecten en de wil 
tot herdenken en gedenken. 
Hoe verschilt onze Branch van Branches in Canada, of dichter bij huis: van Branch 003 in 
Geilenkirchen? 
Op een vakantie in Canada heb ik een paar Branches bezocht. Hun Colour Party kwam 
maximaal 4 of 5 keer per jaar in actie, het aantal leden liep over het algemeen terug en de 
Branch kon uitsluitend voortbestaan dankzij de baromzet. Maar daar kun je tegen je vrouw 
zeggen: schat, ik ga vanmiddag even naar de Legion, omdat elke stad en vele dorpen een 
Branch binnen hun grenzen hebben. 
 
Branch 003 in Geilenkirchen opereerde op dezelfde uitgangspunten: tijdens de Stanley Cup 
wedstrijden of de Super Bowl finale (op groot scherm) zat de zaal bomvol, daarnaast 
chicken-wing avonden of de locale dartcompetitie die zorgden voor een stevige baromzet. 
En toen kwam Covid-19… weg baromzet, ze verloren hun clubhuis en hebben nu nog maar 
20 leden over. Ook in Canada zijn veel Branches in zwaar weer geraakt en ondanks de 
financiële steun van Dominion Command, verwacht ik dat er een stevig aantal de deuren 
blijvend moeten sluiten. 
 
Dan staan wij er gelukkig beter voor, hoewel? 
Omdat wij zo versnipperd over het land wonen, is het organiseren van social events altijd 
lastig gebleken. Natuurlijk hebben we onze vaste events op de agenda: de 
Nieuwjaarsreceptie, de ALV en Canada Day om er een paar te noemen. Maar het 
zwaartepunt in onze club is toch het herdenken en gedenken, in de vorm van een 
delegatie, kransleggers en of Colour Party bij herdenkingen en de jaarlijkse Poppy 
Campaign. 
Onze aanwezigheid bij dergelijke evenementen wordt ten zeerste gewaardeerd, het regent 
complimenten van organisaties, ambassadeurs, gemeentebesturen, maar ook van 
Canadezen, die overgekomen zijn voor een evenement. Zelfs delegaties van het Canadese 
leger zijn onder de indruk van onze tomeloze inzet. 
 
Een tip: je kunt ook een herdenking als een social event beschouwen. Na de laatste Poppy 
Campaign in Zandvoort, zijn we na het tellen van de opbrengst samen gezellig gaan eten 
(uiteraard voor eigen rekening). Het leven is een feest, maar je moet soms zelf de slingers 
ophangen. 
Laten we goed beseffen dat herdenken de reden is van ons bestaan. Helaas worden we 
allemaal ook een dagje ouder en wordt het lastiger om lang te staan of te marcheren. 
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We zullen dus actief moeten zoeken naar vers bloed in de vorm van jongere actieve leden. 
 
Volgend jaar bestaat onze Branch 20 jaar. Ik hoop van harte, dat we te zijner tijd ook de 
50 jaar zullen halen. 
Vraag je dus niet af wat de Royal Canadian Legion voor jou kan betekenen, maar wat jij 
voor de Royal Canadian Legion kunt betekenen. 
 
Met deze gedachten in het achterhoofd, wens ik al mijn comrades bijzonder fijne 
feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2023 toe! 
 

Peter Bongers   
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Nabrander nr. 1. 
 
Op 14 Juni kwam het volgende bericht binnen: 
 

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor 
de Ceremonie bij de 
commandowisseling van de Canadian 
Forces Support Unit (Europe). 
Lt-Kol. Staal, OMM, CD draagt 
commando over aan Lt-Kol. A. 
Pleasance, CD. 
De Ceremonie vindt plaats op vrijdag 
15 juli 2022 in de Selfkant Kazerne in 
Geilenkirchen-Niederheid (Duitsland). 
 
Na overleg in het bestuur werd besloten 
dat onze 1e Vice-President, Gerrit 
Bruggink, de plechtigheid zou bijwonen. 
Hierna zijn verslag en enkele foto’s. 
  

Na krap 3 uur rijden was ik bij de kazerne in Geilenkirchen. 
Enkele militairen zorgden voor de ontvangst van de gasten en ik werd netjes begeleid naar 
de mij toegedachte plek. 
 
De plechtigheid werd aangekondigd en iedereen werd welkom geheten. 
 
De overdracht was ook voor mij nogal speciaal. In de eerste plaats omdat dat de 
commando overdracht van de Canadian Forces Support Unit Europe geschiedde tussen 
twee vrouwen. 
In de tweede plaats dat het gepaard ging met ceremoniële handelingen.  
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De commando’s, de zwaarden, het zetten van handtekeningen, enzovoort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beiden, Lt-Kol. Staal en Lt-Kol 
Pleasance, vertelden in het kort over 
hun familie en hun loopbaan. 
Ik moet zeggen dat dit voor velen van 
de aanwezigen emotionele momenten 
waren. 
 
Na het officiële gedeelten was er 
gelegenheid om met verschillende 
aanwezigen te spreken. 
 
De Burgemeesters van de omliggende 
gemeenten, die ook aanwezig waren, 
vertelden dat zij dit ook nog nooit 
meegemaakt hadden op deze manier. 

 
 
De Opperbevelhebber, Brigadegeneraal Gervais Carpentier, waar 

CFSU(E) ook onder valt, 

Het gezin Staal 

Lt-Kol. Pleasance 
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sprak nog een woord van dank en verwees naar de taak die beiden op zich genomen 
hadden: een post met nogal wat verantwoording in combinatie met een gezin. 
 
 
 
Na de ceremonie kon ik beiden nog succes wensen in hun nieuwe functies. 
 
Behalve met hen beiden heb ik ook nog wat gesprekken gevoerd met een aantal andere 
aanwezigen. 
Wie weet welke samenwerking er in de toekomst nog tot stand komt. 
 

Gerrit Bruggink 
 
1e Vice-President RCL Branch 005  
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Nabrander nr. 2. 
Havendagen Tholen – 75+2 Jaar Vrijheid. 

Uitgenodigd door de organisatie Tholen Sterk, om bij de 
opening van de havendagen aanwezig te zijn. 
Hier werden de honneurs ook waargenomen door onze 1e Vice-
President Gerrit Bruggink. 
Hierna, in het kort, zijn samenvatting en enige foto’s. 
 
 

Het was een eer om bij de opening aanwezig te zijn en samen 
met de Commissaris van de Koning in Zeeland, Drs. J.J.M. 
Polman en  mevrouw Marleen Sijbers, Burgemeester van 
Tholen, het evenement te openen. 
 
Vooraf was er een korte inleiding over de landingen in 
Normandië en de opmars richting Zeeland. Aangevuld met een 
stukje specifieke geschiedenis uit die tijd voor Tholen. 

 
De gestage opmars van de geallieerde troepen 
leidde ertoe dat op 15 februari 1944 de 
burgemeesters op Tholen de opdracht  kregen alle 
inwoners te evacueren, uitgezonderd Tholen (stad). 
De reden was dat Tholen geheel onder water gezet 
zou worden wat ook letterlijk gebeurde. 

 
 
 
De bevrijding van Tholen en St. Philipsland maakte 
deel uit van de operatie “Suitcase”. 
die op 20 oktober 1944 begon. De aanval richting 
Hollands Diep met als doel de Duitse troepen op 
Walcheren te isoleren. 
 
Op 30 oktober 1944 verschenen aan de Brabantse 
kant geallieerde voertuigen. 
 

Direct vertrekt er een roeiboot vanuit Tholen om ze tegemoet te varen. 
Drie Canadese soldaten voeren mee terug het stadje, waar zich langs de kade inmiddels 
honderden inwoners hadden verzameld. 
Nadat de drie bevrijders voet aan wal hadden gezet, werden zij op de schouders 
meegenomen naar het stadhuis en Tholen verkeerde alras in een feeststemming. 
(link naar historisch beeldmateriaal) 
De Canadese komst werd aangegrepen om meteen op verschillende plaatsen de sluizen 
open te zetten om het water uit het ondergelopen eiland te laten lopen.  
 
Tholen leek bevrijd, al waren de drie Canadese bevrijders al binnen drie kwartier weer 
verdwenen en lieten andere geallieerde soldaten zich vooralsnog niet zien. 
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Na dit verhaal werd de ceremonie 
vervolgd met een kort dankwoord 
door de voorzitter  van ,Tholen Sterk’ 
William van Leeuwen. 
Vervolgens werden de gedichten voor 
gelezen door kinderen van de basis 
scholen. 
Kort samengevat, geweldig. 
 
Het geheel werd muzikaal  
ondersteund door de plaatselijk 
muziekvereniging. 
De kransen werden gelegd door 
,Tholen Sterk’, de Burgemeester 
samen met de  Commissaris van de 
Koning. 
 

Aan het einde van het officiële 
gedeelte mocht ik de vlag 
hijsen van de Argyll and 
Sutherland Highlanders of 
Canada. 
Hiermee was het evenement 
geopend. 
 
 
 
 

 
Tot slot was er voor iedereen Oranjebitter of, voor de 
jeugdigen, Oranje-Limonade. 
Het was de start voor het feestelijk vervolg van de 
Havendagen 2022. 
 
 

 
 

 
Gerrit Bruggink  
1e Vice-President RCL Branch 005  
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Adegem (B) 5 november 2022. 

Op zaterdag 05 november 2022 werden de gesneuvelden 
herdacht op de Canadese Begraafplaats, die vielen bij de 
bevrijding van KNOKKE. 
 
Adegem Canadian War Cemetery is een militaire 
begraafplaats met gesneuvelden uit de Tweede 
Wereldoorlog, gelegen in het Belgische dorp Adegem, 
deelgemeente van Maldegem. 
De begraafplaats ligt in het oosten van het dorpscentrum, 
langs de weg van Adegem naar Eeklo (N9) en wordt 
onderhouden door de Commonwealth War Graves 
Commission. 
 
Er zijn 1.155 graven, waaronder 45 voor niet geïdentificeerden. 
 

 
Foto’s met toestemming van  
Willy Leopold Clauwaert. 
Hartelijk dank daarvoor. 
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WELBERG, 6 november 2022. 

Bron: BN De Stem, Harry Veenstra. 

 
,,Dat wij zoveel jaren later in vrijheid kunnen leven 
hebben wij aan hen te danken. Wij zullen jullie 
nooit vergeten.’’ 
 
Woorden uit het gedicht van Liam de Jong van 
basisschool Pius X zondagmiddag tijdens de 
herdenking bij het oorlogsmonument De Klok. 
 
Grote belangstelling ondanks de 
weersomstandigheden bij het monument aan de Canadezenweg. Ook bekend als ,De Klok”. 
Ooit ontstaan door een initiatief van de burgers zelf. Om ook aan de burgerslachtoffers 
aandacht te schenken. 
Bij de gevechten rond Welberg vielen ruim dertig burgerslachtoffers en zestig Canadese 
soldaten. 
 
Aanwezig waren o.a. de nabestaanden van slachtoffers en inwoners van Steenbergen. 
Ook de Canadese ambassade was vertegenwoordigd, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en 
van het South Alberta Light Horse Regiment woonde Jason Watt de plechtigheid bij. 
Tot slot van de herdenking startten onder anderen burgemeester Ruud van den Belt en 
Wim van den Donk het luiden van de van de klok. Veel van de aanwezigen volgden hun 
voorbeeld en tegelijkertijd werd een kopie van de klok, de Liberty Bell, in Edmonton, 
Canada geluid. 
 
Comrade Don Paauwe was er namens het Royal Canadian Legion Branch 005. 

 

Pixx4Profs/Peter van Trijen 
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Groesbeek. Remembrance Day. 11 november 2022. 
Tekst: Herman Sligman. Foto’s: Richard Hendriks. 
 
De ceremonie was georganiseerd door: Canadian Forces Support Unit Europe, Niederrhein. 
RCL Branch 005 was aanwezig met een volle bezetting van de Colour Party (hulde) en een 
delegatie. 
 
De belangstelling was 
behoorlijk groot. 
Het verloop van de 
herdenking is zo 
langzamerhand bekend bij 
de meesten. 
We besparen u de 
beschrijving hiervan. 
Als extra was er dit keer 
een flypast. De toegezegde 
Spitfire had helaas 
technische problemen, als 
alternatief kwam een YAK-
52 over van de Dutch 
Warbird Foundation. 

 
Wel noemenswaard ( en zeer gewaardeerd na 
geruime in de koude wind te hebben gestaan) 
was de aanwezigheid van onze Branch 005 
,,marketentsters” Yvonne Swarthoff en Amanda 
Slotboom. 
Er waren veel gretige afnemers voor de warme 
drankjes. Dat ze ook nog geserveerd werden met 
charme en een lach was een toegift. 
 
Voor de rest laten we 
de foto’s spreken. 
 

Colour Party met de erewacht 
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 Act of Remembrance door de President van RCL Branch 005 
 

 
 

  
Vele kransen, na afloop bijpraten 
met een warm drankje.  

 
Video Omroep Berg en Dal: https://youtu.be/N4jnDUywVO8 
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Holten, 13 november 2022. 
Remembrance Day 2022. 
 
Zondag 13 november werd een speciale 
herdenking gehouden ter gelegenheid van 
Remembrance Day. Deze ceremonie was 
vrij toegankelijk. 
Begunstigd met mooi najaarsweer had nog 
zo’n menige bezoeker de moeite genomen 
de herdenking bij te wonen. 
Onder hen Nicole Mitchell van de Canadese 
Ambassade die de foto’s ter beschikking 
stelde. 

 
 
De organisatie lag in handen van de 
Seaforth Highlanders of Holland 
Memorial Pipes and Drums. 
 

 
 
 
 
 

Archief foto Infocenter Holten 
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Apeldoorn, 13 november 2022. 
Remembrance Sunday 2022. 
 
Plaats van herdenking:  De man met 
de Twee Hoeden, op de kop van de 
Loolaan. 
Dit monument is geadopteerd door de 
Koninklijke Scholengemeenschap. 
 
Jaarlijks, op de zondag het dichtst bij 
11 november, vindt hier de 
herdenking van Remembrance Day 
plaats. 
De ceremonie wordt georganiseerd 
door de Stichting bevrijding ’45.  
 

 
 
 
De Canadese Ambassade werd 
vertegenwoordigd door de militair attaché 
Kolonel Marc LaFortune. 
 
 
 
 

 
RCL Branch was aanwezig met de Colour 
Party en een delegatie. 
Ook werd een krans gelegd door comrade 
G.J. (Fred) de Graaf. 
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Traditioneel was de 
jeugd actief betrokken 
bij de ceremonie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Veel kransen en 
bloemen werden 
gelegd namens 
diverse delegaties. 
 
Beelden zijn ,stills’ uit 
de opname van RTV 
Apeldoorn - hs 
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Oosterbeek, 13 november 2022. 
 
The Royal British Legion heeft op Remembrance Sunday een korte herdenkingsplechtigheid 
op de CWGC Arnhem-Oosterbeek begraafplaats gehouden. 
 
RCL Branch 005 werd vertegenwoordigd door de comrades Gerrit Bruggink en Danny 
Murphy. 
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Foto’s: FuncksterrShoots Photography.  
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Varia. 

POPPIES IN ZANDVOORT 5 november 2022 
Om de militaire slachtoffers van het oorlogsgeweld vanaf de Eerste Wereldoorlog te 
herdenken worden in de Angelsaksische landen ieder jaar twee weken voorafgaande aan 
11 november, ‘Remembrance Day’, Poppies (klaprozen) aangeboden aan het publiek. 
Daarvoor doet menigeen een donatie omdat men weet dat dit geld gebruikt wordt voor 
hulp aan gewonde veteranen en nabestaanden van overleden militairen. 
 
In Nederland eren wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog natuurlijk op 4 mei, 
maar omdat er vele gesneuvelde geallieerde bevrijders in Nederland begraven liggen 
worden deze ook hier herdacht met Poppies op 11 november. Zo ook al jaren door de Royal 
Canadian Legion, Liberation of the Netherlands, Branch 005, onder andere in Zandvoort. 

 
De burgemeester van de badplaats is altijd bereid de 
eerste Poppy te ontvangen. Daarna wordt er bij  de 
vestiging van Albert Heijn in het centrum op de zaterdag 
voorafgaande aan 11 november een plek ingericht waar 
mensen een Poppy opgespeld kunnen krijgen en een 
donatie kunnen doen. 
Ook was comrade Reinier Groeneveld met zijn Willy’s 
jeep weer aanwezig voor de deur.  
 
 
 
 

 
Ieder jaar, zo ook dit jaar,  vinden er vele 
gesprekken plaats met mensen die zelf een 
oorlog hebben meegemaakt, dierbaren zijn 
verloren of met angst kijken naar hetgeen op 
dit moment in de wereld gebeurt. 
 

 
 
Ook de jeugd is (meestal) 
geïnteresseerd in wat RCL doet en 
waarom. 
 
Dit jaar begon de dag op 5 november 
druk, omdat er nog steeds veel 
toeristen in het dorp rondliepen. In de 
loop van de dag kwam ook 
burgemeester Moolenburgh even kijken 
en kennismaken met de RCL-comrades. 
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Samen met Peter Bongers, 
Reinier Groeneveld en Connie 
Lempke mochten wij velen een 
Poppy opspelden. 
We kregen vele verhalen te 
horen, maar konden ook het 
gedachtengoed van het Royal 
Canadian Legion uitdragen. 
 
Zo wordt de nagedachtenis 
aan onze overleden bevrijders 
weer iets meer herkenbaar in 
Nederland. 
 
 

 
Een mooie en gewaardeerde steun 
was de komst van onze President, 
Martin Reelick. 
 
Hij was er om de sfeer te 
proeven, maar voerde ook diverse 
gesprekken, o.a. met de 
burgemeester van Zandvoort. 
Wanneer omstanders en/of 
donateurs een discussie op gang 
brachten, kwam zijn kennis goed 
van pas. 
 

 
 
Voor het Zandvoort-team: 
 
Ruud Janssen 
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Poppies in de Gelderse Achterhoek en elders. 
Bijdrage comrade Gerrit Bruggink. 
 
In de gemeente Bronckhorst werd de eerste Poppy 
dit jaar uitgereikt aan Jorik de Greef, die net 
gekozen was als jeugdburgemeester. 
Hij kende het symbool voor herdenken niet, maar na 
een uitvoerige toelichting vond hij het: ,heel 
interessant’. 

 
 
 
 
 
 
Ook kreeg Jorik een ,Pass the Poppy 
certificaat uitgereikt als start van de 
campagne.  
Dit was natuurlijk geen toeval, in het project 
,Pass The Poppy 2022’ namen veel jeugdigen 
deel en gaven de Poppy door. 

 
Het project bestond uit  11 afleveringen en is terug te vinden op You Tube. 
De bijdrage van RCL 005 is te vinden in aflevering 10.  
https://www.youtube.com/watch?v=BZbalgZhLGA 
 
Tijdens de Poppy Campagne was op de lokale TV in de Bronckhorst deze video te zien: 
https://www.youtube.com/watch?v=lRApxqsfgXw 
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Zoals uit de foto’s blijkt is er op verschillende 
plaatsen in en buiten de gemeente  een promotie 
voor de Poppy Campagne gehouden. 
 
 
 
 

 
 
Mijn hartelijke dank voor de support! 
 
Snackbar Hoogstraat - Hengelo.Gld; 
Harry Hersbach Tools B.V. - Schiedam, 
Blokker - Zelhem; 
Wila - Lochem. 
 
 
Gerrit Bruggink 
 
 

Hengelo. Gld. Zelhem 

Schiedam 

Lochem 
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CBC Nova Scotia. 9 november 2022. 
 
Na weken van frustratie en onzekerheid is een 100-jarige veteraan uit de Tweede 
Wereldoorlog verzekerd dat ze een plaatsje krijgt in het veteranenziekenhuis van Halifax. 
 
Joan Robertson is een Canadees staatsburger die is geboren in Engeland en diende bij de 
Britse Auxiliary Territorial Service. Ze woont sinds 1957 in Canada. 
 
Haar familie zegt dat ze op 2 november een telefoontje kregen dat Robertson niet in 
aanmerking kwam voor één van de beschikbare bedden in het Camp Hill Veterans Memorial 
Hospital omdat ze bij het Britse leger had gediend, niet bij het Canadese leger. 
Ze kregen te horen dat haar enige optie was om op een wachtlijst te komen. 
 
Maar de familie vernam maandag, 7 november jl. van Veterans Affairs dat er meer bedden 
zijn vrijgemaakt voor geallieerde veteranen. 
 
Veterans Affairs wil om privacy redenen geen commentaar geven op de zaak van 
Robertson, maar een woordvoerder zei dat er op 4 november nog tientallen bedden 
beschikbaar zijn gesteld voor veteranen zoals zij. 
Het ziekenhuis heeft in totaal 175 bedden voor langdurige zorg. 
 
(Voor het hele artikel kunt u de link activeren door op onderstaande foto te klikken.) 
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CBC News, 11 november 2022. 
©Nicole Williams 
 
 
Tina Quesnel's zoon Justin was pas 35 jaar 
oud toen hij vorig jaar onverwacht stierf, 
maar ze herinnert zich hem als een 
Canadese soldaat vol vreugde en liefde voor 
anderen. 
 
"Hij wilde gewoon kunnen dienen op een 
manier die een verschil maakte", zei 
Quesnel over haar zoon, die bij de genie 
diende. 
 
Justin was trots op de Cree-kant van zijn 
Métis-afkomst, omdat hij de afgelopen jaren 
opnieuw contact had gemaakt met zijn 
cultuur. 
Hij stierf echter voor hij  echter zijn 
,geestennaam’ had gekregen. 
 
Zijn geestennaam, die postuum werd gegeven, staat nu op zijn grafsteen. 
Er staat Kâ Pêtat Maskihkîy Nâpêw, wat betekent: ,Hij die medicijnen brengt’. 
 
Dit is één van de eerste grafstenen van een lid van de Canadese strijdkrachten met een 
inheemse taal en de eerste met het symbool van het medicijnwiel. 
Tina Quesnel, die in Winnipeg woont, kon de grafsteen van haar zoon zien toen deze voor 
het eerst werd onthuld afgelopen zomer.  
 

 
 
 
Eerder besteedden wij er al aandacht 
aan dat er twee symbolen goedgekeurd 
waren: 
het medicijnwiel, dat de vier heilige 
richtingen vertegenwoordigt 
en 
het oneindigheidssymbool als het Métis 
is. 
 
Een symbool om Inuit-veteranen te 
vertegenwoordigen is in ontwikkeling. 
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Juno Beach. 11 november 2022. 
Van Facebook-account Juno Beach Centre. 
 
Onder grote belangstelling ook hier een plechtigheid op 
Remembrance Day 2022. 
 
Onder de aanwezigen: Stéphane Dion, ambassadeur 
van Canada in Frankrijk; veteraan Charles Norman 
Shay*; de prefect van Calvados;  Senator Sonia de La 
Provôté en vele lokale autoriteiten. 
 
Verder de vertegenwoordigers van de verenigingen van Canada House, vrienden van het 
Juno-centrum, Comité́ Juno-Canada-Normandië en de vertegenwoordiger van het Regiment 
de la Chaudière. 
 
Een mooie ceremonie ter nagedachtenis van de Canadezen die stierven tijdens de 
gevechten voor de bevrijding van Europa.  
 
Tijdens hun toespraken hebben de ambassadeur 
en de directeur van het Juno-centrum iedereen 
bedankt die zich heeft ingezet voor het behoud 
van het Juno-centrum en zijn omgeving. 
Hierdoor werden de plannen van een  
projectontwikkelingsgroep om een soort 
,,belevingscentrum,’ te bouwen afgewezen. 
 

 

 

 

 

 

 

Charles Norman Shay  
Stamoudste Penobscot Indian Nation, 
diende als hospik in de Amerikaanse 1ste Infanterie Divisie en landde 
op Omaha Beach. Activeer de link en lees iets over hem. 
De moeite waard. (hs)   
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Lower Nicola (BC) 11 november 2022. 
Van Facebook-account Rocky Mountain Rangers 
 
De Rocky Mountain Rangers hadden de eer om de laatste Remembrance Day-dienst in 
Lower Nicola bij te wonen voordat de Nicola Valley First Nation Veterans Association een 
nieuw monument realiseren. 
Het koude weer weerhield de gemeenschap er niet van aanwezig te zijn om de leden van 
hun gemeenschap te eren en te herdenken die dienden in de strijdkrachten van Canada en 
de Verenigde Staten van Amerika en hen die dat nog steeds doen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Op 8 november 2022 waren de Rocky 
Mountain Rangers ook 
vertegenwoordigd bij een herdenking 
van Tk ̓eml úps te Secwépemc (BC) om 
de First Nations veteranen te 
herdenken                              
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Haelen, 17 november 2022. 

Elk jaar op donderdag, het dichtst bij 16 
november, (dag bevrijding Leudal) is 
Het Monument van Verdraagzaamheid 
in het Leudal het middelpunt voor de 
Internationale Herdenking. 
Hier worden meer dan 800 militairen 
van 11 nationaliteiten herdacht, die in 
het Leudal hun leven gaven in de 
gevechten voor onze Vrijheid. 

Het in brons gegoten beeld is gemaakt 
door beeldhouwster Thea Houben uit 
Roggel. Het bestaat uit een halve boog 
op een gelijkzijdige driehoek die het Goddelijke symboliseert. 
De meeuwen staan voor de vrijheid. Het zwaard met de lauwerkrans en de ineengeslagen 
handen duiden op de strijd die gestreden is en de verbroedering over de dood heen. 
De voet van het monument is dicht gelegd met maaskeien, één voor elke gesneuvelde 
militair. De rode stralen in het plaveisel symboliseren de nationaliteiten van de 
gesneuvelden. 

 

Als teken van echte tolerantie worden 
zowel geallieerde als Duitse en 
Oostenrijkse slachtoffers samen 
herdacht. 

 

 

 

Toespraken waren er van burgemeester Désirée 
Schmalschläger van de gemeente Leudal en van 
H.E. Mevr. Susannah Gordon, ambassadeur van 
Nieuw-Zeeland. 

Het hoogtepunt van de herdenking is dan ook 
ieder jaar de gezamenlijke kranslegging door een 
Duitser, een Engelsman en een Nederlander 
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Kan het nog symbolischer?  

Dit zijn de handen van twee 
voormalige vijanden: een 
Britse veteraan van 100 en 
een Duitse veteraan van 96 
jaar.  

 

 

Foto’s:  
FuncksterrShoots Photography. 

  

mailto:redactie@rcl005.org


 
 

Royal Canadian Legion 
Liberation of the Netherlands 

Branch 005 
 

 

Redactie: Herman Sligman – Ruud Janssen                                                               mailto: redactie@rcl005.org           28 
 

WAT STAAT OP DE AGENDA? 
 
Om te zien aan welke ceremonies RCL Branch 005 de 
komende tijd zal deelnemen kunt u het beste de agenda op 
onze website raadplegen. 
 
Activeer hier de link:  
https://www.rcl005.nl/agenda-google-versie-3/ 
 

 
 

 
Humor = als je, ondanks alles, even lacht! 
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