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Evenement 

 

Alle evenementen zijn door de overheid, naar aanleiding van het 
Corona virus, tot 1 september a.s. niet toegestaan. 
Zo ook gaat de Vierdaagse dit jaar niet door. 
Het Canadese contingent, waarmee normaliter op de maandag 
voorafgaande aan de Vierdaagse een herdenking wordt gehouden, was 
volop bezig met de voorbereidingen. Door de omstandigheden hebben 
de leden van het contingent nu in Canada ‘virtueel’ een deel van de 
Vierdaagse gelopen. Iedereen in de eigen woonomgeving.  
In samenspraak met de Canadese ambassade en het Land Operations 
Support Command, Royal Netherlands Army kan er, nu de regelgeving 
intussen wat ‘losser’ is geworden, toch een korte herdenking houden 
en zo mogelijk de beelden hiervan doorsturen naar Canada. 
De herdenking zal in besloten kring plaatsvinden. 
 

Organisatie Canadian Ambassy i.s.m. LOSC Royal Netherlands Army (Commandant 
Heumesoord detachement) 
 

Gevraagd Deelnemers aan de Colour Party 
Deelnemers voor het leggen van een krans 
Deelnemers voor de Delegatie 
 

Tenue Colour Party : RCL-tenue 
Kransleggers: RCL-tenue 
Delegatie      : RCL-tenue of gepast burger-tenue 
 

Sgt at Arms Toon van Bussel 

Opgeven Aanmelden via het ledenportal: LEDEN.RCL005.NL, graag voor: 
Maandag 13 juli 2020 
 

Melden Groesbeek Canadian War Cemetery 
Zevenheuvelenweg 38 
6561 ES Groesbeek 
 
 
 



Tijdschema 10.00 uur: Melden leden RCL Branch 005                                                  
10.30 uur: Binnenkomst overige betrokkenen 
10.45 uur: Opstellen 
11.00 uur: Aanvang ceremonie, woord van welkom. 
                    Last Post door bugler. 
                    Twee minuten stilte gevolgd door het Lament door piper en   
                     vervolgens de Reveille door bugler. 
11.10 uur: Kranslegging door deelnemers 
11.20 uur: Einde herdenking 
11.25 uur: Pers contact door organisatie. 
11.40 uur: Vertrek van deelnemers. 
 

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

Bijzonderheden • In verband met Covid-19 wordt er met klem verzocht geen 
ruchtbaarheid aan deze herdenking te geven om toeloop van 
belangstellenden te voorkomen. De organisatie zal de pers 
naderhand informeren. 

• Het programma zal vermoedelijk nog wat kleine aanpassingen 
ondergaan. 

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

 
 


