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Evenement De Canadese generaal Charles Foulkes koos op 5 mei 1945, namens de 
geallieerden, ‘Hotel De Wereld’ uit voor de onderhandelingen met de 
Duitse kolonel-generaal Johannes Blaskowitz over de capitulatie van  
Duitsland. Nu 75 jaar geleden. 
Deze onderhandelingen vonden plaats in het bijzijn van Z.K.H. Prins 
Bernard.  
De capitulatievoorwaarden werden op 6 mei 1945 ondertekend in de 
aula van de Landbouwhogeschool naast Hotel De Wereld. 
Dat betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog voor Nederland. 
 
Deze 75e Bevrijdingsdag wordt groots gevierd in Wageningen met o.a. 
het Foulkes Festival en het Bevrijdings defilé; een waardig en stijlvol 
evenement met veel vlag- en muzikaal vertoon waaraan RCL Branch 
005 met de Colour Party en Delegatie deelneemt. 
 

Organisatie Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 onder de naam:              
                                          ‘Wageningen45’ 
 
 

Gevraagd Deelnemers aan de Colour Party 
Deelnemers voor de Delegatie 
 

Tenue Colour Party : RCL-tenue 
Delegatie      : RCL-tenue 
 

Sgt at Arms n.t.b 

Opgeven Aanmelden via het ledenportal: LEDEN.RCL005.NL, graag voor: 
Dinsdag 21 april 2020 
 

Melden Belmonte Arboretum 
Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen. 
Het terrein is open van 10.00 uur tot 19.00 uur.  
Iedereen is vanaf dit tijdstip van harte welkom. 
 

Tijdschema 14.00 uur: Colour Party en Delegatie verzamelen bij de promotietent, 
                   zie hiervoor plattegrond van de Themamarkt 
 



14.30 uur: Melden en opstellen (Cluster 1) bij de ingang van het  
                   Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 
15.30 uur: Start defilé 
16.30 uur: Einde defilé 
(Voor zover nu bekend) 
 

Nader bericht Indien u bent ingelogd en opgegeven dan ontvangt u een bevestiging 

Bijzonderheden • De SGT at Arms geeft aan de deelnemers een week voor de 
herdenking de laatste bijzonderheden door. 

• Lunchpakketten worden ter beschikking gesteld door de 
organisatie. 

• Parkeren: aan de Englaan met parkeerkaart. 

• Parkeerkaarten worden in Holten op 4 mei verstrekt; eventueel 
in een noodgeval per e-mail toegestuurd. 

• Voor- en na het bevrijdings defilé is er veel te zien voor de 
bezoekers van het Foulkesfestival in het Belmonte Arboretum 
zoals Re-enactmentgroepen, muziekkorpsen en exposities van 
museums en andere organisaties. Militaire voertuigen staan 
langs de generaal Foulkesweg opgesteld. 

 
 


