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Lightfoot, George Joseph  

Private 

South Saskatchewan Regiment 

Royal Canadian Infantry Corps 

M/38343 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke informatie 

George Lightfoot wordt geboren op 26 januari 1920 te Lethbridge Alberta 

Canada. George is de zoon van George Harry en Ellen Mary Lightfoot. 

Het gezin Lightfoot woont in Del Bonita, Alberta waar ze een kwekerij 

runnen. George heeft 3 zussen en een broer waarvan één zus Joyce-Ellen 

is geboren in 1918 te London, Ontario. Ze overlijdt al in 1927 te London. 

 

George’s hobby`s zijn jagen, vissen en het lezen 

van romans, ook houdt hij zich bezig met diverse 

technieken o.a. het repareren van klokken. 

Daarnaast repareert hij machines die thuis op de 

kwekerij gebruikt worden. Dit komt George later 

in zijn diensttijd nog goed van pas.  

 

Na zijn schooltijd die tot zijn 16e duurt, helpt hij 

zijn ouders noodgedwongen zeven jaar lang op 

de kwekerij. Zijn  vader heeft hartklachten en 

moet het  rustiger aandoen.   
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Militaire gegevens 

Op 23 januari 1943 meldt George zich aan als vrijwilliger bij het 

Canadese leger. Hij wordt ingedeeld als Private bij het South 

Saskatchewan Regiment. 

Na een militaire  opleiding in Canada en een opleiding als 

instrumentmaker in Vancouver, die tot augustus duurt, wordt hem een 

baan als instrumentmaker aangeboden in de werkplaats van de R.C.O.C. 

George geeft echter te kennen liever naar Europa te gaan. Hij  vertrekt 

vervolgens op 3 augustus 1944 naar Engeland om op 12 september 1944 

naar Nederland te worden overgeplaatst. Daar wordt hij bij de 6e 

Canadese Infanterie Brigade ingedeeld.  

Op 4 november 1944 trekt het South Saskatchewan Regiment het gebied 

rond  Mook binnen en  verblijft hij  met samen met zijn mede soldaten  

in de bossen rond Mook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts Privates Jim Thomson, Can Brown, Fred Harris, Raymond               

Maubert, Henry Pospisil, Doren Nilsson, Vic Oberg and George Lightfoot. Foto 

gemaakt in de bossen rond Mook.                     Foto: Collection Canada.ca  
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Vlak voor zijn dood ontvangt hij van zijn moeder een brief, die is 

gedateerd op 20 november 1944. Het zal haar laatste brief zijn. Zijn 

moeder schrijft dat zij bij thuiskomst zeker veel te vertellen heeft. Helaas 

heeft George zijn eigen verhaal nooit aan zijn vader en moeder kunnen 

vertellen. 
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   Zijn moeder schrijft o.a. dat de familie 3 brieven per week stuurt… 
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Na 30 november 1944 sluit het regiment zich bij andere regimenten aan. 

Op 15 december vertrekken ze richting Groesbeek om daar te taken over 

te nemen van de Queen’s Own Camerons.  

 

De laatste dagen 

In de nacht van 19 op 20 december komt het regiment tijdens ‘Operation 

Dynamite’ in contact met de vijand. Dit vindt plaats in de omgeving de 

”Bruuk” Breedeweg. Ze krijgen ondersteuning van de Queen`s Own 

Camerons. 

 

Bij het vijandelijk contact op 20 december  komt George 

Lightfoot , samen met zijn kameraden  Joseph  Brooker, 

Henry Pospisil en Norman Pegelow om het leven. Ze 

krijgen allen hun laatste rustplaats op de Canadese 

Militaire Begraafplaats te Groesbeek, George Lightfoot in 

graf II. C. 7. 

 

 

Tekst van familie op grafsteen: 

Gone from us 

But not forgotten 

Rest in Peac 

 
 
 
Onderscheidingen: 

- 1939-45 Star 
- France & Germany Star 
- War Medal 1939-45 
- Canadian Volunteer Service Medal with clasp 

 

 
 

Na het overlijden van George heeft zijn vader nog een briefwisseling met 

een departement van het  Canadese leger over de exacte datum van 

overlijden.   
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Levensverhaal Fred Hulsman, Research Team Faces To Graves. 

 
 

Bronnen: 
Commonwealth War Graves Commission 

National Library and Archives Canada 
Fam. Hendriks, Ubbergen  
Canada at War 

Heritage of the high country 
Canada  Local  Historie  Online 

Veterans  Affairs  Canada 
Collection Canada 
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Na de oorlog krijgt zijn vader een brief doorgestuurd van mej. Dora 

Hendriks, zij heeft George’s graf geadopteerd en wil graag in contact 

komen met de familie.  

 

 


