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Message from our Chairman 

“2017 seems to become a good year for our 
branch. We are getting ourselves better known in 
the Netherlands. It is only April and we have 
already been present at several wreath laying 
ceremonies and at events to collect money for the 
Poppy Appeal. Thank you all for your support. 
I would like to remind you all of the hot meal that 
is on offer in Wageningen this year. 
At the last A.G.M., and in a subsequent letter, I 
asked who would like to go to Wageningen this 
year. For the first time, there was an offer of a hot 
meal, which would cost €8.00. I believe that it will 
be a “Blue Bite”. Those of you who said that they 
would like a meal, please could you transfer the 
€8.00 to our Branch account, with your name and 
“Wageningen hot meal”, if you have not already 
done so. Thank you.” 

.  
Derek Williams: Thank you all 

Bericht van onze Voorzitter 

“2017 lijkt voor onze Branch een goed jaar te worden. 
We worden steeds meer bekend binnen Nederland. 
Het is pas april en wij zijn al bij diverse kransleggingen 
aanwezig geweest en ook waren er meerdere 
evenementen waar we geld hebben ingezameld voor 
de Poppy Appeal. Iedereen bedankt voor uw hulp. 
Ik wil u herinneren aan de warme maaltijd die dit jaar 
aangeboden wordt in Wageningen. 
Tijdens de laatste A.G.M. en aansluitend in een brief 
vroeg ik wie dit jaar graag naar Wageningen wil gaan. 
Voor het eerst wordt een warme maaltijd aangeboden. 
Een zogenaamde “Blauwe Hap’’ voor € 8,00. Degenen 
onder u die zeiden dat ze een maaltijd willen, wilt u € 
8,00 naar onze Branch rekening overmaken, onder 
vermelding van uw naam en de tekst “Wageningen 
warme maaltijd”, mocht u dat nog niet gedaan 
hebben. Dank U.” 

 

Derek Williams: Iedereen bedankt 

  

 



Getting to know the committee 

Derek Williams 

When I came out of the Army in 1986, the 
information pack I was given contained a Legion 
application form. So I filled it in, sent the form to 
Legion Membership, and forgot about it. I 
eventually got a letter saying that I was a member 
of Bromborough Branch, which now has  sadly 
gone, with my Membership card.  
 
In 1987, I took the opportunity to move to the 
Netherlands. I never knew that there were Legion 
Branches abroad, so I let my Membership lapse. A 
couple of years later, I was working at a hotel 
where the old Amsterdam Branch held their Social 
evenings. Thus I renewed my Membership. 
 
A couple of years later, I became the Branch 
Secretary, then eventually Branch Vice-Chairman, 
and finally Branch Chairman, and I stayed in that 
position until the three Branches in the 
Netherlands merged into the Branch we have 
today. 
I was the Branch Vice-Chairman for that first year, 
then became the Branch Chairman, a position I 
am honoured to hold. 
 

Leer ons bestuur kennen 

Derek Williams 

Toen ik uit het leger kwam in 1986 kreeg ik een  
informatiepakket dat een Legion aanvraagformulier 
bevatte. Dus ik vulde het formulier in en stuurde het  
naar de Legion Ledenadministratie. Vervolgens vergat 
ik het. Ik kreeg uiteindelijk een brief waarin stond dat 
ik lid was van de Bromborough Branch, die nu helaas 
verdwenen is, tezamen met mijn lidmaatschapskaart. 
 
In 1987 nam ik mijn kans waar en verhuisde naar 
Nederland. Ik heb nooit geweten dat er Legion 
Branches in het buitenland waren, dus ik liet mijn 
lidmaatschap vervallen. Een paar jaar later werkte ik in 
een hotel waar de oude Amsterdam Branch hun 
sociale avonden hielden en aldus werd ik weer lid.  
 
Een paar jaar daarna werd ik Branch Secretaris, 
vervolgens Branch vice-voorzitter en ten slotte Branch 
voorzitter. Ik bleef in die positie tot de drie afdelingen 
in Nederland samengevoegd werden tot de Branch die 
we vandaag hebben.  
Ik was de Branch vice-voorzitter gedurende het eerste 
jaar en werd toen de Branch voorzitter, een functie die  
mij een eer is deze te vervullen. 
 
 



Ken Lightwood 

In 1966/1967 I knew many people in London 
who were members of the local RBL. I 
decided to become a member too. After a 
few years I became vice-president of the 
Hackney North Branch.  
I came to Holland for the first time in 1985 
bringing over parties of army cadets from 
North East London to the services in 
Arnhem/Oosterbeek. I started doing this at 
the request of the First Airborne 
Reconnaissance Squadron. 
After I left London I went to a remembrance 
service in Nijmegen and learnt about the 
existence of the Holland Branch. I was 
impressed that Dutch people were helping 
the Poppy Appeal and decided to join them 
immediately. That is how I became a 
member of the Holland Branch. This was 
about 2010.  
 
First I was just a member but soon they 
asked me if I wanted to be the Eastern Area 
Representative and I joined the Poppy 

Ken Lightwood 

In 1966/1967 kende ik in Londen veel mensen 
die lid waren van de plaatselijke RBL. Ik besloot 
om ook lid te worden. Na een paar jaar werd ik 
vice-president van de Hackney North Branch. 
In 1985 kwam ik voor het eerst naar Nederland 
met groepen ‘army cadets’ van noordoost 
Londen voor de herdenkingsdiensten in 
Arnhem/Oosterbeek. Ik ben hiermee begonnen 
op verzoek van het First Airborne 
Reconnaissance Squadron. 
 
Nadat ik uit Londen weg was gegaan, ging ik 
naar een herdenkingsdienst in Nijmegen en 
hoorde van het bestaan van de Nederlandse 
branch. Ik was onder de indruk van het feit dat 
Nederlandse mensen zich inzetten voor de 
Poppy Appeal en besloot meteen om lid van de 
Holland Branch te worden. Dit was rond 2010.  
 
 
In het begin was ik slechts lid, maar al snel werd 
mij gevraagd of ik de vertegenwoordiger van het 
oosten van Nederland wilde worden en ook één 



Appeal Officer. I felt honoured and said yes 
immediately. 
 
I hope that with the help of others we can 
make the existence of the Holland Branch 
known more and more every year. I also 
want to help and collect as much money for 
the Poppy Appeal as possible. I am proud 
that all of us together have, in 2016, raised 
more than 11,000.00 Euros. 
 
As a committee member I see it as my duty 
to lay wreaths and, wherever I am needed, 
to attend presentations of honours to the 
Dutch people that help our organization. 
Spreading the word more and more about 
the existence of the Holland Branch is, for 
me, an important goal. 

 

 

van de Poppy Appeal Officers. Ik voelde mij 
vereerd en zei meteen ja. 
 
Ik hoop dat wij met de hulp van anderen elk jaar 
meer en meer bekendheid kunnen geven aan 
het bestaan van de Holland Branch. Daarnaast 
wil ik helpen om zoveel mogelijk geld in the 
zamelen voor de Poppy Appeal. Ik ben er trots 
op dat wij in 2016 meer dan 11.000,00 Euro 
ingezameld hebben. 
 
Als bestuurslid zie ik het als mijn plicht om 
kransen te leggen en aanwezig te zijn bij zoveel 
mogelijk eerbetuigingen die verleend worden 
aan de Nederlanders die onze organisatie 
steunen.  
Ervoor zorgen dat het bestaan van de Holland 
Branch steeds meer bekend wordt, is voor mij  
een belangrijke doelstelling. 

  



Elsa van Gelderen 
 

Dear members,  
My name is Elsa van Gelderen and I was born in 
the village of Oud IJsselmonde, now part of 
Rotterdam, in 1950.  
My mother was British and my father was a Dutch 
sailor who sailed during the Second World War, 
was put in jail for some days with his crew in 
Liverpool at the beginning of the war (that is, the 
beginning of WW II for the Dutch, May 1940) as 
the Brits first did not really know whether these 
men were German (spies!) or Dutch merchant 
navy crewmates. He remained friends with one of 
his jailors until long after the war. In 1942 his ship 
was sunk in the Irish Sea. He survived, some of 
his mates did not make it. 
 
In my mother’s family some 11 men served in WW 
I, amongst them her father who was in the 9th 
Lancers and for some reason the family never 
forgot that his horse was ‘no 40’. The animal, 
sadly, did not survive the war, grandad did. My 
mother’s brother was a paratrooper and 
pathfinder, Sherwood Foresters, in WW II, her 
sister drove an ambulance during the Blitz.    
 
 
 

Elsa van Gelderen 
 

Beste leden, 
Mijn naam is Elsa van Gelderen en ik ben in het dorp 
Oud IJsselmonde, nu een wijk van Rotterdam, geboren 
in 1950. 
Mijn moeder was Brits en mijn vader was een 
Nederlandse zeeman die de hele Tweede Wereldoorlog  
door heeft gevaren, in het gevang werd gezet met zijn 
maats voor enige dagen in Liverpool toen de oorlog, 
voor Nederland althans, net uitgebroken was (mei 
1940) omdat de Britten niet precies wisten of de 
bemanning Nederlands of Duits (spionnen!) was. Tot 
lang na de oorlog bleef hij bevriend met één van de 
cipiers. In 1942 zonk zijn schip in de Ierse Zee. Hij 
overleefde deze ramp, sommige van zijn maats niet. 
 
 
Van mijn moeders familie namen zo’n 11 mannen deel 
aan de Eerste Wereldoorlog, o.a. haar vader die in de 
9th Lancers diende en om de een of andere reden 
vergat de familie nooit dat zijn paard ‘nummer 40’ had. 
Helaas overleefde dit paard de oorlog niet, mijn opa 
wel. Mijn moeders broer diende in W.O.2 als 
paratrooper en pathfinder in de Sherwood Foresters, 
haar zus bestuurde een ambulance tijdens de Blitz. 
 
 
 



 
When visiting my mother’s cousin in 1975 to pick 
up some things my mother’s aunt had left her and 
which her cousin did not dare send by post, this 
cousin (whom I had never seen before) and I 
struck up a strong friendship and I visited her 
every year until she died in 2011. She had 
collected money for the Royal British Legion for 
more than 40 years and told me the little she 
knew about her father, my great uncle Daniel 
Howard who came back to Essex after ‘Verdun’ 
and other horrible places after being gassed: he 
could hardly see anymore and also had bad lungs. 
He managed to return to his wife, they had a 
daughter and after a few years he died. There was 
no help for him, and his wife obviously had to 
work to keep their small family going.  
 
When an old Dutch member from IJsselmonde of 
the RBL Amsterdam Branch, asked me to lay a 
wreath at Crooswijk General Cemetery in his place 
on May 4, years ago, I felt it my duty to do so, to 
show respect to ‘my other fellow countrymen’ who 
had given their lives for our freedom here in the 
Netherlands.  
I immediately felt that I was in the right place and 
have belonged to the Legion, now Holland Branch, 
for some 14 years now, first as representative of 
the RBL, Amsterdam Branch for the Rotterdam 

 
Toen ik in 1975 bij een nicht van mijn moeder wat 
spulletjes op moest halen die Mum van een tante had 
geërfd en mijn moeders nicht deze niet op durfde 
sturen, ben ik naar Essex gegaan. Deze tante had ik 
nooit eerder gezien, maar we kregen een 
onverbrekelijke band en ik bezocht haar ieder jaar tot 
zij in 2011 stierf. Zij had voor de Royal British Legion 
meer dan 40 jaar geld opgehaald en vertelde mij wat 
zij wist over haar vader, mijn oudoom Daniel Howard 
die naar Essex terugkeerde na ‘Verdun’ en andere 
vreselijke gevechtsoorden. Hij kon niet goed meer zien 
en zijn longen waren aangetast door mosterdgas. Hij 
keerde terug naar zijn vrouw, zij kregen een dochter 
en na een paar jaar stierf hij. Hij kreeg geen enkele 
hulp en noodgedwongen moest zijn vrouw gaan 
werken om voor het kleine gezinnetje te zorgen. 
 
Toen een ouder lid van de Amsterdam Branch uit 
IJsselmonde mij jaren geleden vroeg om in zijn plaats 
een krans te leggen op 4 mei op de Algemene 
Begraafplaats Crooswijk vond ik het mijn plicht om 
zulks te doen, om ‘mijn andere landgenoten’ te 
gedenken die hun leven voor onze vrijheid hier in 
Nederland hebben gegeven.  
Ik voelde meteen dat het goed was en hoor nu zo’n 14 
jaar bij de RBL, inmiddels Holland Branch, eerst als 
vertegenwoordigster van the RBL voor Rotterdam en 



area and since a couple of years also as vice-
chairman. 
 
I do this duty in all humility  because what I do 
can never be compared to what these boys and 
men did and still go on doing in difficult 
circumstances all over the World.  
The photo says it all….. 

 

 

omstreken van de Amsterdam Branch, nu sinds een 
paar jaar mede als vice-voorzitter. 
 
Ik doe mijn plicht in alle nederigheid, want wat ik doe 
kan onmogelijk vergeleken worden met wat deze 
jongens en mannen gedaan hebben en nog steeds 
doen in moeilijke omstandigheden over de hele 
wereld.  
Bijgaande foto zegt voor mij alles…… 

 

 
  



Message from our membership 

secretary Kees Spaamer 
 

Visit to Groesbeek Cemetery and Holten Canadian 
Cemetery 
In preparation of the visit of Ms. Dawn Climie, who asked 
for our help during her visit to the Netherlands, in May 
this year, I visited both Groesbeek and Holten 
Cemeteries. 
On Sunday the 5th of February, I visited Groesbeek 
Cemetery in bright sunshine, thought by many to contain 
only Canadian casualties. This is not true: you also find 
British military, among them Grenadier, Coldstream and 
Scots Guards; three Belgians, a Russian, two Poles and 
one Dutchman. 
 
 

 
I can understand some of the nationalities, but the 
Russian soldier puzzles me. 
On the 19th, I visited Holten Canadian Cemetery. It was a 
grey day, with a nasty drizzle. Away from the crowds, in 
the middle of nature is a beautiful cemetery, with a 
garden-like atmosphere. It is well worth visiting. 
 
‘We will remember them’ 

Bericht van onze membership 

secretary Kees Spaamer 
 

Bezoek aan Groesbeek Militaire Begraafplaats en Holten 
Canadese Militaire Begraafplaats 
In voorbereiding op het bezoek van Mw. Dawn Climie, een 
Canadese dame die onze hulp inriep voor haar bezoek aan 
Nederland in mei van dit jaar, bracht ik bezoeken aan 
bovengenoemde begraafplaatsen. 
 
 

 
 
De begraafplaats in Groesbeek bezocht ik op 5 februari. Velen 
denken dat hier slechts Canadezen begraven liggen, niets is 
minder waar. Er liggen Britten (onder hen leden van diverse 
Garde Regimenten, zelfs Grenadiers), 3 Belgen, een Rus, 2 
Polen en een Nederlander. 
Van de meesten kan ik me hun aanwezigheid voorstellen, de 
Rus blijft me intrigeren.  
Op de 19e, een grijze dag met veel motregen, was Holten aan 
de beurt. In het buitengebied van Holten, ver van alle drukte 
ligt de begraafplaats in een parkachtige omgeving. Mocht u in 
de buurt zijn, het is de moeite waard. 
 
‘We zullen hen nooit vergeten’ 



Sad news 

It is with great regret, that we have to inform you 
that our former member, Mrs. Honselaar passed 
away on March 3rd , 2017. Because of health 
issues she had discontinued her membership in 
2016.  
She will be sadly missed. 
 
 

Good news Poppy Appeal 

In 2016 we have remitted the grand sum of 
€11,808.16 to the main Appeal account in the UK. 
An excellent result. And a big thanks to all the 
individuals, shops and offices who worked hard to 
achieve a great result.  
 
 

Good news for 2018 

It is still a long time till 2018 but we want to let 
you know that the Royal British Legion will be 
commemorating the centenary of the end of WW1 
in a special way. More about this in future 
newsletters! 
 

VERDRIETIG BERICHT 

Helaas moeten we u laten weten dat mevrouw 
Honselaar op 3 maart 2017 is overleden. Mevrouw 
Honselaar had wegens gezondheidsproblemen vorig 
jaar haar lidmaatschap opgezegd.  
Wij betreuren haar overlijden.  
 
 

Goed nieuws Poppy Appeal 

In 2016 hebben wij het fantastische bedrag van 
€11.808,16 overgemaakt naar de Poppy Appeal 
rekening van de Legion in Groot-Brittannië. Heel veel 
dank aan alle mensen, winkels en kantoren die hard 
hebben gewerkt om dit fantastische resultaat te 
bereiken.   

 

Goed nieuws voor 2018 

Het duurt nog een tijdje voor het 2018 is, maar we 
willen u nu al laten weten dat de Royal British Legion 
op bijzondere wijze stil wil staan bij de herdenking van 
de honderjarige herdenking van het einde van de 
Eerste Wereld Oorlog. Meer hierover in volgende 
nieuwsbrieven! 
 
 
 

 



Highlights of 2017 (so far) 
The British CARS & Lifestyle Fair 22/23 March 

 

 
Service Cemetery Groesbeek February 12 and March 26 

  
Remembrance event Wellington Monument March 25th 

  

Hoogtepunten van 2017 (tot nu toe) 
Remembering Operation Veritable and the liberation of the Municipality of 

Gennep February 12th 

          
Social meetings in the Pegasus Pub 

 
Ms. Melchers receiving the British Empire Medal at the Embassy in the 
Hague 

 



What to expect in 2017 

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

 ANZAC DAY, April 25 

 May 4, Wreath laying at several services 
 Liberation Day in Wageningen, May 5 

 Living History WO1 event in Doorn, May 27/28 

 Airborne Walk, September 
 Remembrance Service in November 

 Monthly Social Meetings at the Pegasus Pub in 
Arnhem 

More events will be announced in the next   
newsletter. 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 
on Liberation Day in Wageningen and at the 
commemorations in September. 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: 

 ANZAC DAY, 25 april 

 Kranslegging op verschillende plaatsen, 4 mei 
 Bevrijdingsdag in Wageningen, 5 mei 

 WO1 herleeft in Doorn, 27/28 mei 
 Airborne wandeltocht in september 

 Herdenkingsdienst in november 
 Maandelijkse Social Meetings in de Pegasus Pub in 

Arnhem 
In onze volgende nieuwsbrief worden nog meer 
evenementen aangekondigd. 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 
Bevrijdingsdag in Wageningen en de diverse 
herdenkingen in september willen helpen met 
het opbouwen en/of bemensen van onze kraam. 
Wilt u ons helpen? Neem dan contact op met 
onze secretaris Eric Geurts op: 
Secretary@trblhollandbranch.nl 
06‐21286933. 



 

Events List  2017 

Date Event Address Place 

8-2-17 Herdenking Operatie Veritable 1945-2017 Canadian Cemetery Groesbeek 

12-2-17 Social Event 
Pegasus Pub, 

Zwanenstraat 4 
Arnhem 

12-2-17 Herdenking Operatie Veritable kranslegging 
War cemetery 

Milsbeek 
Gennep 

18-3-17 British car and life style (Stall) Autotron, Rosmalen Rosmalen 

19-3-17 British car and life style (Stall) Autotron, Rosmalen Rosmalen 

25-3-17 Remembrance event Wellington Monument 
Boerderijpad/ 

Amsterdamlaan 
Vlaardingen 

26-3-17 Remembrance event Groesbeek Canadian Cemetery Groesbeek 

26-3-17 
Remembrance Crash Stirling N-3709 Unveilment 

monument 
Tappenweg Etten 

12-3-17 Social Event 
Pegasus Pub, 

Zwanenstraat 4 
Arnhem 

2-4-17 Annual Remembrance Service at Roermond 
The Old Cemetery, 

Weg langs het 
kerkhof 1 

Roermond 

9-4-17 Social Event (Cancelled) 
Pegasus Pub, 

Zwanenstraat 4 
Arnhem 

25-4-17 ANZAC DAY 
Westduin 
Cemetery, 

Ockenburgstraat 27 
Den Haag 

4-5-17 
Remembrance service gemeentelijke begraafplaats 

Woensel 
Baffinlaan 1 Eindhoven 

4-5-17 Commemoration P.E.F Adams - J.W. Barret   Amsterdam S 



4-5-17 Nieuwe Oosterbegraafplaats 
Nieuwe 

Oosterbegraafplaats 
(Kruislaan 126) 

Amsterdam 

4-5-17 
Wreath laying and Standard Bearer (Evening) 

Zuid-Oost Beemster 
Zuid-Oost 
Beemster 

4-5-17 
Wreath laying and Standard Bearer  

Middel Beemster 
Middel 

Beemster 

4-5-17 Nationaal Monument voor de Koopvaardij 1940-1945 
De Boeg, 

Leuvehoofd 
Rotterdam 

4-5-17 Herdenking Geallieerden Monument 

Algemene 
begraafplaats 

Crooswijk, 
Kerkhoflaan 1 

Rotterdam 

4-5-17 Silent March Stadhuis Ede Bergstraat 4 Ede 

4-5-17 National Remembrance Blaricum 
Het Oranjeweitje, 

Grote kerk 
Blaricum 

4-5-16 
Remembrance Service Oisterwijk Church service/Silent 

march/ Remembrance Event 
H. Johanneskerk, 

De Lind 52 
Oisterwijk 

5-5-17 Liberation Day 
Wageningen 
downtown 

Wageningen 

6-5-17 t Gooi Bevrijd tour "de Woensberg" Woensbergweg 5 Huizen 

7-5-17 Opening Luchtoorlog museum Genieweg 1 Heemskerk 

13-5-17 
 Remembrance Ceremony Allied air crew 1940-1945 

Hoeckse Waard 10:00h 

Anthonie 
Leeuwenhoekstraat 

Industrie "De 
Bosschen Gebouw 

Klein profijt 

Oud Beijerland 

14-5-17 Social Event 
Pegasus Pub, 

Zwanenstraat 4 
Arnhem 



20-5-17 Molenaarsgraaf   Alblasserwaard 

27-5-17 Living History WOI, Museum Huis Doorn Langbroekerweg 10 Doorn 

28-5-17 Living History WOI, Museum Huis Doorn Langbroekerweg 10 Doorn 

11-6-17 Social Event 
Pegasus Pub, 

Zwanenstraat 4 
Arnhem 

26-8-17 WWII Re-enactment Heemskerk Genieweg 1 Heemskerk 

27-8-17 WWII Re-enactment Heemskerk Genieweg 1 Heemskerk 

9-9-17 
Remembrance/ Commemoration Monument Polish 

Brigade 
Polish Cemetery Breda 

10-9-17 Social Event 
Pegasus Pub, 

Zwanenstraat 4 
Arnhem 

18-9-17 Fakkel Defile Eindhoven   Eindhoven 

8-10-17 Social Event 
Pegasus Pub, 

Zwanenstraat 4 
Arnhem 

30-10-17 Zeeland/Bergen op Zoom Commemorations     

29-10-17 Sloedam Commemoration tba Sloedam 

29-10-17 Uncle Beach commemoration tba Vlissingen 

30-10-17 Eucemnical Church Service St. Gertrudis church St. Annastraat 2 
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 

1-11-17 Remembrance Westkapelle   Westkapelle 

6-11-17 Remembrance Zoutelande   Zoutelande 

10-11-17 Remembrance Domburg   Domburg 

11-11-17 
Dodenherdenking (British Cemetary Nederweert) Wreath 

laying 
Monseigneur 

Kreyelmanstraat 
Nederweert 



12-11-17 Remembranche Sunday Airborne Cementary Oosterbeek 

12-11-17 Social Event 
Pegasus Pub, 

Zwanenstraat 4 
Arnhem 

13-11-17 
Klaproos Zondag W reath laying Kromstraat te Ophoven, 

kerkdienst Grote kerk Sittard 
Antonius van Padua 
church, Kromstraat 

Sittard, 
Ophoven 

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

Tolerance 

Bezoekerscentrum 
Leudal, 

Roggelseweg 58, 
6081NP Haelen 

Haelen 

10-12-17 Social Event 
Pegasus Pub, 

Zwanenstraat 4 
Arnhem 

 

  



Why not? 

 Follow us on Facebook 
 Check out our updated website: 

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

 Have your announcement or review of a 
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 
 
 

Preview of next newsletter 

 Three (new) committee members will tell 
about themselves 

 Continuation of the Calendar of events 
2017  

 Looking back on events 2017 so far 
 
 

Colophon 

This newsletter 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 vertegenwoordigingen in de 
nieuwsbrief. Neem contact op met onze 
secretaris Eric Geurts 

 Draag nieuwe leden of belangstellenden voor 
aan onze secretaris Eric Geurts 

Vooruitblik op de volgende 

nieuwsbrief 

 Drie (nieuwe) leden van het bestuur stellen 
zich voor 

 Vervolg op Evenementenkalender 2017  
 Terugblikken op evenementen 2017 tot nu toe 

 

Colofon 

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

 

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

