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Evenement  

 
 

Op 5 mei wordt wederom in Wageningen de 
ondertekening van de bevrijding in 1945 herdacht. Dit 
gebeurde in Hotel de Wereld op 5 mei door Generaal 
Foulkes onder toeziend oog van ZKH Prins Bernard. Dit 
jaar zal het evenement opnieuw in een militaire vorm 
plaatsvinden. Het bevrijdingsdefilé is een onderdeel van 
het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 en 
richt zich voornamelijk op nationale en internationale 
WOII-veteranen en daarmee gerelateerde erfopvolgers. 
De Colour party van RCL Zone Command is 
traditiegetrouw uitgenodigd om de Parade te openen. De 
gehele CP staat onder leiding van onze eigen (Branch 
005) Sgt at Arms Martin Reelick. Het programma zal dit 
jaar echter afwijken van de formule van de afgelopen 
jaren. 

Organisatie  Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 
Wageningen. 

Gevraagd  Comrades van RCL Branch 005 die willen deelnemen: 
a) Aan het bevrijdingsdefilé in Wageningen in de 

Colour Party 
b) Als delegatie meelopen 

Opgeven  Opgave graag voor per omgaande via : 
http://www.rcl005.nl/nl/event-online-registratie/ 

Melden verzamelpunt en 
nadere informatie 

12.00 uur verzamelen deelnemers Colour Party (met of 
zonder vlag) op: 
 
Belmonte Arboretum 
Gen Foulkesweg 94-A 
6703 DS Wageningen 
 
U bent natuurlijk ook eerder van harte welkom om ook van 
de overige activiteiten te kunnen genieten. 
Melden bij de Kraampjes van RCL. (kraanpjes nr 24 en 
25). Elly en Nic van Wakeren zullen daar aanwezig zijn.  
Gerard Hendriks zal RCL s'morgens aanmelden en dan 
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onze mensen opvangen bij de kraampjes.  
Als iedereen zich meldt bij de kraampjes krijgt men de 
nodige informatie over Wageningen nieuwe stijl. En 
natuurlijk de bonnen voor drankje en lunch. Toiletten 
staan overal. Hoef je geen armbandje meer voor. Dit jaar 
helemaal gratis.  

Tenue  Colour Party: RCL Tenue 
Overige RCL Leden: RCL tenue of burger tenue. 
Poppy op de linker revers. 

Tijdschema Parade:  
Opstellen voor de Parade is zoals gewoonlijk om 14.00 
uur. Verzamelen bij de kraampjes.  
We moeten om 15.00 uur gereed staan in ons vak in de 
parade aan de Foulkesweg. Daarna lopen we langzaam 
richting Hotel de Wereld. Daar krijgen we een sein om 
verder te lopen. 

Bijzonderheden  Speciale munten betalen: 
Bij de diverse (eet) kraampjes kun je alleen maar betalen 
met speciale muntjes. Deze kun je op diverse plaatsen 
kopen op het terrein. 
 
Let op PARKEREN: 
Wageningen is vanaf 09.00 uur niet meer per auto te 
bereiken. De Binnenstad van Wageningen wordt geheel 
afgezet. Parkeren is een probleem. 
Parkeer gelegenheid met P-kaart is er op den Dreien (P-
3)en Englaan (P-10). Die verstrekt Gerard Hendriks in 
Holten/Lochem op 4 mei. Op de achterkant van de P-
Kaart staat een routekaartje. Vanaf de parkeerplaats naar 
het arboretum is ongeveer 400 tot 500 meter. Hangt er 
een beetje vanaf waar je parkeert.  

 
Brochure met nadere info beschikbaar in de RCL 
Google agenda 
 

 

 


