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Evenement  
Zoals ieder jaar wordt op 5 mei in Wageningen de ondertekening van 
de bevrijding in 1945 herdacht. Dit gebeurde in Hotel de Wereld op 5 
mei 1945 door de Canadese generaal Foulkes onder toeziend oog van 
ZKH Prins Bernard. 
 
Het bevrijdingsdefilé is onderdeel van het Nationaal Comité Herdenking 
Capitulaties 1945 en richt zich voornamelijk op nationale en 
internationale WO11-veteranen en daarmee gerelateerde erfopvolgers. 
 
Vooraf en na afloop van het bevrijdingsdefilé kunnen deelnemers en 
bezoekers op het Foulkes Festival genieten van verschillende 
activiteiten zoals re-enactmentgroepen, muziekkorpsen en exposities 
van musea en andere instellingen. Militaire voertuigen staan langs de 
Generaal Foulkesweg opgesteld. 
 

Gevraagd  
Comrades die willen deelnemen aan: 

1. Het bevrijdingsdefilé in de Colour Party 
2. Het defilé als delegatie 

 

Opgeven  
Aanmelden via het ledenportal: LEDEN.RCL005.NL, graag voor: 15 april. 
 

Sgt at Arms  
Toon van Bussel 
 

Melden  
Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS 
Wageningen. Het terrein is open vanaf 10.00 uur. Iedereen is  vanaf dit 
tijdstip van harte welkom. 
CP en delegatie verzamelen uiterlijk om 13.45 uur bij de promotietent 
van RCL Branch 005. Themamarkt/Musea op de plattegrond. 
 
Parkeren: parkeerplaats Englaan met parkeerkaart. Parkeerkaarten 
worden verstrekt op 4 mei a.s. in Holten. In noodgeval per e-mail. 
 



 
Minder dan 500m lopen tot aan het Arboretum. 
Volg de instructies van de organisatie.  
Vanaf station Ede/Wageningen (zuidzijde) is een bus pendeldienst voor  
diegenen die met het openbaar vervoer komen. 
 

Tenue  
Colour Party: RCL-tenue 
Overige RCL Leden: RCL-tenue of burger tenue. 
 

Tijdschema RCL Branch 005 is ingedeeld in cluster 1 van totaal 6 clusters. 
14.25 uur melden bij de ingang voor opstellen. Generaal Foulkesweg. 
14.40 uur opstellen voor het bevrijdingsdefilé. 
Start defilé om 15.15 uur. 
De lengte van het defilé is 3,5 km. 
 

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

Bijzonderheden Martin Reelick meldt als, detachements commandant,  de RCL  aan bij 
de organisatie aan en ontvangt daarbij de benodigde informatie. 
 
Lunchpakketten worden ter beschikking gesteld door de organisatie. 
 

 

 

 

 

   


