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Evenement  
 

 
 
   
 
 

Op 4 mei om 11.00 uur nemen we deel aan de herdenking 
op de Canadian War Cemetery in Holten, gezamenlijk met 
een vertegenwoordiging van Zone Command Europe onder 
leiding van Zone Commander Valerie Laucke . Natuurlijk zijn 
we vertegenwoordigd met onze Colour Party. Aangevuld 
met de Branch vlaggen van de overige deelnemende 
branches. Daarnaast is het voor alle leden van RCL mogelijk 
om eveneens deel te nemen aan deze bijzondere 
herdenking. In Holten zullen vele, ook Canadese gasten, 
aanwezig zijn evenals enige WWII-veteranen. Het is ieder 
jaar weer heel druk. 
Na afloop van de herdenking in Holten zullen we richting 
Lochem (ons clubhuis) vertrekken. Hier nemen we deel aan 
een kranslegging bij het (Britse) monument in Lochem. (Dit 
is niet verplicht, maar geheel vrijblijvend).  
Ook RCL Zone Command is traditiegetrouw uitgenodigd om 
avonds (18.30 uur in de grote kerk) bij de stille tocht in 
Apeldoorn aanwezig te zijn. Hierbij zal uiteraard ook Branch 
005 aanwezig zijn. De herdenking zal bestaan uit een 
herdenkingsbijeenkomst in de grote kerk, een stille tocht 
van de kerk naar het monument in het Oranjepark, gevolgd 
door het leggen van kransen en bloemen.  

Gevraagd voor herdenking 
Holten 

Colour Party: Comrades die willen deelnemen aan de 
herdenking op de Canadian War Cemetery in Holten in de 
Colour Party. 
Delegatie: comrades die willen deelnemen in de delegatie  

Gevraagd voor herdenking 
Oranjepark Apeldoorn 

Comrades van RCL Branch 005 die willen deelnemen aan de 
herdenking en stille tocht in het Oranjepark in Apeldoorn. 

Opgeven   Opgave graag voor 15 april 2018 bij: Sgt at Arms of 
via de website van RCL: 

Royal Canadian Legion Branch 005 

The Liberation of The Netherlands 

Uitvraag voor: 4 mei 2018  

Dodenherdenking 2018 

Holten/Lochem/Apeldoorn 

Nederland 
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http://www.rcl005.nl/nl/event-online-registratie/  
Password is: toegang 
 

Sgt at Arms:Holten/Lochem  Sgt at Arms: Martin Reelick  

Melden herdenking Holten Verzamelen om 09.45 uur: Verzamelen bij The Canadian 
War Cemetery. 
Nog even tijd om te oefenen. 

Melden herdenking Grote 
Kerk en stille tocht naar het 
Oranjepark Apeldoorn 

Verzamelen om 18.30 uur: 
Parkeren is mogelijk bij de Grote Kerk. 
Loolaan 16, 7315 AB Apeldoorn 

Tenue  Krans legger(s): RCL Tenue. 
Overige RCL Leden: RCL-tenue of burger tenue. 

Tijdschema Herdenking 
Holten 

09.45 uur Verzamelen op de Canadian War Cemetery in 
Holten  
10.00 uur Vlaggen in gereedheid brengen. 
Aansluitend vooroefenen met collega’s uit Zone Europe. 
11.00 uur Aanvang ceremonie 
12.00 uur einde ceremonie. 
Aansluitend vertrek naar Lochem 

Tijdschema Lochem  13.30 uur lunch in ons clubhuis Mondani 
15.00 uur vertrek naar monument in lochem 
15.15 uur ceremonie in Lochem 
15.30 uur terug naar Mondani 

Tijdschema Herdenking 
Oranjepark  

18.30 uur verzamelen parkeerplaats bij de Grote Kerk in 
Apeldoorn. (Loolaan)  
18.45 uur Grote Kerk open plaatsnemen. 
18.45 uur aanvang herdenking 
19.25 uur opstellen voor stille tocht 
19.45 aankomst stille tocht. 
20.00 een minuut stilte. 
20.05 krans en bloemen leggen. 
Aansluitend koffiedrinken gebouw Irene (naast de Grote 
Kerk). 

Nader bericht Na  30 april 2018 worden de deelnemers aan deze 
herdenkingen door mij volledig op de hoogte gebracht.  

Bijzonderheden  Gerard Hendriks neemt krans mee voor Apeldoorn 
Valerie Laucke neemt krans mee voor Holten. 
Gerard Hendriks legt krans met Zone Commander Valerie 
Laucke in Holten. 
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