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Evenement  Op dinsdag 17 april om 11.00 uur wordt de viering van de 
bevrijding van Apeldoorn geopend met een kranslegging bij 
“Het sluisje” in Apeldoorn. RCL is hier ook altijd 
vertegenwoordigd, en zal dit jaar een krans leggen bij het 
monument. 
 
Op dinsdag 17 april vanaf 19.00 uur wordt de bevrijding van 
Apeldoorn gevierd. Vanuit vier windstreken zullen groepen 
jongeren in estafettevorm naar het Oranjepark lopen. Naast 
de ceremonie rond het ontsteken van het bevrijdingsvuur 
door de Burgemeester van Apeldoorn zullen een aantal 
gedichten rond het thema bevrijding worden voorgedragen. 
 RCL is hier altijd bij aanwezig met een Colour Party.  

Gevraagd voor Het Sluisje Comrades van RCL Branch 005 die willen deelnemen aan de 
herdenking en kranslegging bij “Het sluisje” in Apeldoorn. 
(11.00 uur) 

Gevraagd voor Oranjepark Comrades van RCL branch 005 die willen deelnemen in de 
Colour Party in het Oranjepark in Apeldoorn. (19.00 uur) 
 
Comrades van RCL Branch 005 die willen deelnemen in de 
delegatie RCL 005 (15.20 uur) 

Opgeven  Opgave graag voor 12 april 2017 bij: 
Via de website: http://www.rcl005.nl/even-online-
registration/  

Sgt at Arms Het sluisje  Geen Sgt at Arms en geen Colour Party nodig. 

Sgt at arms Oranjepark Voor de herdenking 19.00 uur in het Oranjepark: 
Martin Reelick. 
 

Melden herdenking het Verzamelen om 10.30 uur: Verzamelen bij parkeerplaats bij 
het sluisje: 

Royal Canadian Legion Branch 005 

The Liberation of The Netherlands 

Uitvraag voor: 17 april 2018 

Herdenkingen in het kader van de   
Bevrijding van Apeldoorn  
Het Sluisje (s’morgens) en het 
Oranjepark(s’middags) 
 

http://www.rcl005.nl/even-online-registration/
http://www.rcl005.nl/even-online-registration/
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Sluisje Te bereiken via de VLIJTSEWEG Apeldoorn, tot aan 
industriecomplex De Vlijt. Daar kun je parkeren en dan 
25/50 meter naar het Sluisje lopen. 

Melden herdenking 
Oranjepark 

Verzamelen om 19.00 uur: Oranjepark Apeldoorn. 

Tenue  Colour Party: RCL tenue 
Krans legger(s) Het Sluisje: RCL Tenue. 
Overige RCL Leden: RCL tenue of burger tenue. 

Tijdschema Herdenking bij 
het Sluisje 

10.30 uur Verzamelen parkeerplaats   
11.00 uur aanvang ceremonie 
12.00 uur einde ceremonie. 

Tijdschema Herdenking 
Oranjepark  

19.00 uur verzamelen Oranjepark. 
19.25 uur aankomst lopers 
19.30 uur Start herdenking.  
Colour Party vangt de lopers op in de Deventerstraat en 
begeleidt ze naar het Oranjepark. 
20.00 uur einde ceremonie  

Nader bericht Na 12 april 2017 worden de deelnemers aan deze 
ceremonie door mij volledig op de hoogte gebracht.  

Bijzonderheden  Martin van de Poel opgeven bij VOA dat we deelnemen en 
een krans willen leggen bij het Sluisje. 
Gerard Hendriks neemt krans mee. (Het Sluisje). 

 

 

LET OP TIJDSTIPPEN VOOR HET ORANJEPARK ZIJN ANDERS ALS WE GEWEND 

ZIJN (WAREN). 


