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Message from our Chairman 
Dear Members,  
 
Fortunately we have had a good start to the year. As 
usual, this Branch has had many invitations to attend 
Remembrances across the country and I am so happy 
that as usual your Branch Secretary has phoned around 
asking for volunteers to represent us and you have stood 
up to the occasion. My most grateful thanks. And we will 
be expecting more during the rest of the year, so expect 
the Secretary to be on the phone to you.  
 
 
The 4th and 5th of May this year were a big success. All 
Remembrances were fully attended. And this year we had 
the pleasure of having the National Chairman and his wife 
Susan, as well as the National Standard Bearer and his 
wife, Linda, (who was attending for the first time and 
enjoyed herself) over for the two days. Of course they 
were not here for a vacation. I had them working for their 
time here by attending three Remembrances on the 4th 
and marching at the Freedom Day Parade in Wageningen. 
We also had the pleasure of receiving Branches from 
Belgium and District Germany to take part. Those of you 
who came down to Wageningen to take part in the 
Parade, or worked on our information stall, it was good to 
see you. 

I also have a request. Your Welfare team consists of the 
Welfare Officer and one Caseworker. And they cover the 
whole of the Netherlands. We really need to expand the 
team. If you would like to help those who are in need of 
our help? We can send you on a Caseworkers course, 

Bericht van onze Voorzitter 
Beste leden, 
 
Gelukkig zijn we het jaar goed begonnen. Zoals gewoonlijk 
heeft onze branch veel verzoeken gekregen voor deelname 
aan herdenkingen door het hele land. Ik ben blij dat onze 
branch secretaris rond heeft gebeld op zoek naar vrijwilligers 
en dat meerderen van jullie positief gereageerd hebben en 
geholpen hebben. Mijn diepste waardering hiervoor. We 
verwachten de rest van het jaar nog meerdere verzoeken voor 
deelname, dus bereid je erop voor dat je door onze secretaris 
gevraagd kan worden om te helpen. 
 
4 en 5 mei waren een groot succes. Alle herdenkingen zijn 
druk bezocht. Dit jaar hadden wij het genoegen om onze 
Nationale Voorzitter en zijn vrouw Susan, alsmede de 
Nationale Vaandeldrager en zijn vrouw Linda (die voor het 
eerst in Nederland was) te ontmoeten. Ze waren hier niet voor 
vakantie, maar hebben zich ingezet voor de Legion. Op 4 mei 
hebben zij drie herdenkingen bijgewoond. Ook hebben zij 
meegedaan aan het defilé in Wageningen. Net als een 
afvaardiging van branches uit België en Duitsland. 
Degenen van jullie die naar Wageningen zijn gekomen om 
mee te doen aan het defilé of om onze informatiestand te 
bemensen: het was goed om jullie te zien. 
 
 
 
Ik heb een verzoek. Ons Welfare-team bestaat uit de Welfare 
officier en 1 casemedewerker. Dat is het hele team dat geheel 
Nederland moet bedienen. We willen ons team graag 
uitbreiden. Wie van jullie is bereid om mensen in nood te 



which will be paid for by the Legion. All expenses 
(travelling, hotel, food) will be covered by the Legion. 
Who is willing to help those in need? 

 

As you will see further in this Newsletter, we are having 
our Picnic in the Park again. I hope we can see some of 
you at this event. And don’t forget our monthly get 
together at the Pegasus Pub in Arnhem. If that is too far 
for you, maybe you could find somewhere near you to 
arrange a monthly get together, it is all for the good of 
the Branch that we can have a convivial evening with 
each other once in a while. 

Ex corde 

.  

Derek Williams: Branch Chairman 

 

 

 

 

 

helpen? Als je ons komt helpen, zorgen wij ervoor dat je een  
Casemedewerker cursus krijgt. Deze cursus wordt betaald 
door de Legion. Jouw overnachtingen en maaltijden tijdens 
deze cursus worden vergoed door de Legion.  
Wie wil ons helpen? 
 
In deze nieuwsbrief kun je lezen dat we dit jaar weer een 
Picknick in het Park hebben. Ik hoop meerderen van jullie bij 
dit evenement te zien. En vergeet ook niet om naar onze 
maandelijkse middag in de Pegasus Pub in Arnhem te komen. 
Als dit voor jou te ver weg is: misschien kunnen we een plek 
bij je in de buurt vinden om ook daar maandelijks bij elkaar te 
komen. Deze gezellige middagen of avonden zijn goed voor 
onze Branch. 
 
Ex corde 
 

 

Derek Williams: Branch Voorzitter 

  

 



Getting to know the committee 

 

EricGeurts 

I became a member in 2012 and within a year I wanted to become 
more involved. The AGM of 2012 made it possible to become the 
Honorary Secretary of this Branch. Before I became a member of 
the RBL, Holland Branch I was a member of the Royal Canadian 
Legion in Holland. 
 
Our plan for the RBL, Holland Branch is to increase our network 
with the Branches around Holland, the organisations of 
Remembrance Ceremonies and all the other organisations that 
keep the Remembrance of our freedom alive together with the 
Remembrance of the fallen who made this happen. 
 
After two years of being Secretary our network with Remembrance 
events has increased.  
As a Branch we have to change constantly due to a changing world 
and we are aware of the necessity to stay in touch with our 
members. 

About myself I would like to let you know that I was born and 
raised in Gouda. I am married to Jackie and we have a daughter 
named Victoria. I love to do sports on a very regular basis. I have 
served in the Armed Forces in the Netherlands and as Secretary of 
this Branch it is very nice to meet people with the same interests in 
remembering our liberators.  

 

Leer ons bestuur kennen 

 

Eric  Geurts 

Ik werd lid van de Holland Branch in 2012 en binnen een jaar wilde ik 
meer betrokken zijn bij de Legion. Dit werd mogelijk tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering in 2012. Ik werd toen verkozen tot secretaris. Voordat 
ik lid werd van de Holland Branch was ik lid van de Royal Canadian 
Legion in Nederland. 
Onze plannen voor de RBL Holland Branch: het uitbreiden van ons 
netwerk met contacten met andere Branches in Nederland, met 
organisaties die herdenkingen organiseren en met alle andere 
organisaties die het herdenken van onze vrijheid levend houden. Dit 
natuurlijk altijd samen met het herdenken van hen die gevallen zijn voor 
onze vrijheid. 
Na twee jaar secretaris te zijn is ons netwerk uitgebreid met steeds meer 
deelnames aan herdenkingsbijeenkomsten.  
Als Branch moeten wij ons continu veranderen, meegaan met de 
veranderende wereld om ons heen. We zijn ons bewust van het belang 
om met onze leden in contact te blijven. 
 
Over mijzelf wil ik laten weten dat ik geboren en getogen  ben in Gouda. 
Ik ben getrouwd met Jackie en we hebben een dochter die Victoria heet. 
Ik houd van regelmatig sporten. Ik heb gediend bij de Nederlandse 
Strijdkrachten. Als secretaris van de RBL, Holland Branch is het erg fijn 
om mensen te ontmoeten die dezelfde interesse hebben in het 
herdenken van onze bevrijders. 

 

 



Kees Spaamer 

 
I  joined the RBL Holland Branch in 2015. If I had known the 
Legion membership was open to non-Brits, I would have joined 
more than 30 years ago. 
 
We have to keep remembering, whatever it takes. Being your 
membership secretary is definitely not sexy, but you get to know 
many people, which is rewarding. You need loads of humour, as it 
can be a demanding job. 
 
I am married to Margreeth and we are the parents of an eleven-
year-old daughter Mayke. With them, I regularly visit the meetings 
in the Pegasus Pub.  
I am Dutch, served with the Dutch Grenadier Guards as a sergeant 
and I like to walk (Nijmegen 2016!). After meeting many Arnhem 
veterans, I qualified for my parawings, because I wanted to know 
what it was like.  
 
Apart from the Legion, most of my time is taken up by a hobby I 
have had for over forty years: military history. 
 

 

Kees Spaamer 

 
Ik ben in 2015 lid geworden van de RBL, Holland Branch. Als ik had 
geweten dat het lidmaatschap ook open stond voor mensen die niet van 
Britse afkomst zijn dan was ik 30 jaar geleden al lid geworden. 
 
We moeten blijven herinneren/herdenken, ongeacht wat hiervoor nodig 
is. Lidmaatschapssecretaris zijn is niet sexy, maar je leert veel mensen 
kennen. Dit is voor mij een mooie beloning. Je hebt veel humor nodig, 
want het is een taak die veel van je vraagt. 
 
Ik ben getrouwd met Margreet. Wij zijn de ouders van onze elfjarige 
dochter Mayke. Samen met hen ga ik regelmatig naar de gezellige 
meetings in de Pegasus Pub. Ik ben Nederlander en heb als sergeant 
gediend bij de Nederlandse Grenadiers. Ik hou van lopen (Nijmegen 
2016!).   
Nadat ik veel Arnhem veteranen had  ontmoet, wilde ik mijn ‘parawings’ 
halen, want ik wilde ervaren hoe dat voelt. 
 
Naast de Legion, gaat het grootste deel van mijn vrije tijd op aan mijn 
hobby die ik al sinds meer dan veertig jaar heb: militaire geschiedenis. 
 

 

  



 

Highlights of 2017 (so far) 
Remembrance Service  British Cemetery  

at Valkenswaard May 4th 

   
 
Liberation Day Wageningen May 5th 

  
 

 

Hoogtepunten van 2017 (tot nu toe) 
Supporting Dawn Climie (Royal Canadian Legion) in honour of her father  

 
 
 
 

Living History WOI in Doorn May 26/27th 

 
 

 



 

 



What to expect in 2017 

Also in 2017 the Royal British Legion, Holland 
Branch will be present at important events. And 
we will organise some events to raise awareness. 
For example: 

 Picnic in the Park, 11 June 
 Airborne Walk,2 September 

 Remembrance Service in 11 November 

 Monthly Social Meetings at the Pegasus Pub in 
Arnhem 

The complete event list can be found on the next 
page and on our renewed website. 

 

 

Please help us 

 We are looking for people who want to help us at the 
commemorations in September  

 We are looking for volunteers to expand our Welfare 
team with caseworkers 

Are you willing to help us build our stall or work in the 
stall during the events? Please contact our secretary Eric 
Geurts at: 
Secretary@trblhollandbranch.nl 
06‐21286933 

Wat kunt u verwachten in 2017 
Ook in 2017 is de Royal British Legion, Holland Branch 
aanwezig bij belangrijke evenementen. Daarnaast 
organiseren we zelf enkele evenementen om het 
bestaan van onze branch bekendheid te geven. 
Bijvoorbeeld: 

 Picnic in the Park, 11 juni 
 Airborne wandeltocht, 2 september 

 Herdenkingsdienst in Oosterbeek op 11 November 
 Maandelijkse Social Meetings in de Pegasus Pub in 

Arnhem 
Het complete overzicht van de evenementen vind je op 
de volgende pagina en op onze vernieuwde website.  
 
 

Help ons alstublieft 
 We zijn op zoek naar mensen die tijdens de diverse 

herdenkingen in september willen helpen met het 
opbouwen en/of bemensen van onze kraam.  

 We zijn op zoek naar uitbreiding van ons Welfare team met 
casemedewerkers.  

Wilt u ons helpen? Neem dan contact op met onze secretaris 
Eric Geurts op: 
Secretary@trblhollandbranch.nl 
06‐21286933 

 
 

  



Events List  2017 

Date Event Location  Place Organiser 

11-6-17 Picnic at the Park Torck Park   Wageningen RBL 

17-6-17 Veterans’ day Ridderkerk     Ridderkerk Veteranendag Ridderkerk 

18-6-17 Highland games Hulst Waterstraat 10 4567BZ Clinge Stichting Highland Games Hulst 

26-8-17 WWII Re-enactment Heemskerk Genieweg 1 1967PS Heemskerk Luchtoorlog museum Heemskerk 

27-8-17 WWII Re-enactment Heemskerk Genieweg 1 1967PS Heemskerk Luchtoorlog museum Heemskerk 

9-9-17 
Remembrance/ Commemoration Monument Polish 

Brigade 
Polish Cemetery   Breda IMOS 

10-9-17 Social Event 
Pegasus Pub, 

Zwanenstraat 4 
6811DD Arnhem RBL/ Pegasus Pub 

18-9-17 Fakkel Defile Eindhoven     Eindhoven   

8-10-17 Social Event 
Pegasus Pub, 

Zwanenstraat 4 
6811DD Arnhem RBL/ Pegasus Pub 

30-10-17 Zeeland/Bergen op Zoom Commemorations         

29-10-17  Sloedam Commemoration tba   Sloedam Details will follow 

29-10-17 Uncle Beach commemoration tba   Vlissingen Details will follow 

30-10-17 Ecomenical Church Service St. Gertrudis Church St. Annastraat 2 4611TN 
Bergen op 

Zoom 
  

30-10-17 
Remembrance CWGC Canadian Cemetery, 12:30 

Reception Markiezenhof Palace 
Ruytershoveweg   

Bergen op 
Zoom 

  

22-10-17 
Remembrance Liberation Moergestel "Monument 

Generaal C.M. Barber" 
St. Jansplein, 
Moergestel 

  Moergestel 
Stichting Herdenking Oorlog en 

bevrijding 

1-11-17 Remembrance Westkapelle     Westkapelle   

6-11-17 Remembrance Zoutelande     Zoutelande   

00-11-17 Remembrance Domburg     Domburg   

11-11-17 
Dodenherdenking (British Cemetery Nederweert) 

Wreath laying 
Monseigneur 

Kreyelmanstraat 
6031 Nederweert 

Bond van Wapenbroeders afd. 
Ospel 

12-11-17 Remembrance Sunday 
Van Limburg 
Stirumweg 

6861WL Oosterbeek Holland Branch 

12-11-2017 
Klaproos Zondag Wreath laying Kromstraat te 

Ophoven, kerkdienst Grote Kerk Sittard 
Antonius van Padua 
Church, Kromstraat 

6133AC 
Sittard, 

Ophoven 
Stichting OCS 

16-11-17 
International Memorial Service at the Monument of 

Tolerance 

Bezoekerscentrum 
Leudal, Roggelseweg 
58, 6081NP Haelen 

6081NP Haelen gem. Leudal 

10-12-17 Social Event 
Pegasus Pub, 

Zwanenstraat 4 
6811DD Arnhem RBL/ Pegasus Pub 

 

  



Why not? 

 Follow us on Facebook 
 Check out our updated website: 

www.branches.britishlegion.org.uk/branches/holland 

 Have your announcement or review of an 
event at which you represent(ed) the RBL 
put in the newsletter. Contact our 
secretary Eric Geurts 

 Introduce new members or interested 
parties to our secretary Eric Geurts 

 Join our Welfare team 
 
 

Preview of next newsletter 

 A few (new) committee members will 
introduce themselves 

 Continuation of the Calendar of events 
2017  

 Looking back on events 2017 so far 
 
 

Colophon 

Thisnewsletter is made by our PR-officer on 
behalf of the Royal British Legion, Holland 
Branch. Registered No. 219279 under the 
Charities Act, 1960, BR3623. 

Waarom niet? 

 Volg ons via Facebook 
 Bekijk onze vernieuwde website: 

www.branches.britishlegion.org.uk/branches/holland 

 Plaats een aankondiging of terugblik op een 
evenement waar u naar toe gaat/ging om de 
RBL te vertegenwoordigen in de nieuwsbrief. 
Neem contact op met onze secretaris Eric 
Geurts 

 Draag nieuwe leden of belangstellenden aan 
bij onze secretaris Eric Geurts 

 Word lid van ons Welfare team 
Vooruitblik op de volgende 

nieuwsbrief 

 Enkele (nieuwe) leden van het bestuur stellen 
zich voor 

 Vervolg op Evenementen kalender 2017  
 Terugblik op evenementen 2017 tot nu toe 

Colofon 

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door onze PR-
functionaris namens de Royal British Legion, 
Holland Branch, no 219279. 
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