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Evenement 

 
 

Een groep (ca. 45 personen) gepensioneerde militairen van de          
Royal Canadian Dragoons bezoeken, samen met hun 
echtgenotes, in de week van 12 tot 18 april a.s. ons land. 
Bijzonder is dat een van de laatste veteranen die Nederland 
heeft helpen bevrijden, Mr. Don White, met hen meereist. 
In deze week gaat de groep naar plaatsen waar hun regiment 
slag heeft geleverd. 
Op maandag 13 april 2020 komen zij naar het Canadian War 
Cemetery in Holten waar 12 soldaten van het regiment zijn 
begraven. 
Hier wordt een korte herdenkingsceremonie gehouden. 
De Dragoons worden vergezeld door een doedelzakspeler. 
 

Organisatie 
 
        

The Royal Canadian Dragoons 
Peter Atkinson, Brigadier General (retired), 
Colonel of the Regiment The Royal Canadian Dragoons 
 
Het verzoek van de Dragoons is de aanwezigheid van de 
Colour Party van RCL Branch 005 tijdens de ceremonie. 
 

Gevraagd Deelnemers aan de Colour Party 
Delegatie 
 

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

Sgt at Arms n.t.b. 

Opgeven Aanmelden via het ledenportal: LEDEN.RCL005.NL, graag 
voor: Maandag 30 maart 2020 
 

Melden Canadian War Cemetery 
Eekhoornweg 10 
7451HR Holten 
 

Tijdschema Melden: 09.45 uur (aankomst tussen 10.00 en10.30 uur) 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Royal_Canadian_Dragoons_camp_flag.jpg


Aanvang ceremonie: 10.30 uur (Cross of Sacrifice) 
Einde ceremonie:       10.50 uur 
 
Aansluitend plaatsen de leden van de Dragoons Regiments- 
en Canadese vlaggetjes op de graven van de 12 hier begraven 
Dragoons. 
Na de ceremonie is er gelegenheid voor een informeel 
samenzijn met belangstellenden. 
 

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

Bijzonderheden • De Dragoons nemen 2 eigen vlaggen mee. 
 Zij willen graag twee vlaggenstokken en twee slings lenen 
en meelopen in de CP.  
Stokken en slings willen zij graag lenen voor de rest van 
de week. Worden uiteraard terug bezorgd. 
 

• De burgermeester van de gemeente Rijssen-Holten heeft 
een uitnodiging ontvangen om de ceremonie bij te 
wonen. 
 

• De Dragoons lunchen bij Restaurant De Koerkamp, 
Bathmenseweg 18, 7434 PV in Lettele. 
 

• Daarna  is er een korte herdenkingsceremonie bij het 
oorlogsmonument. Zie hiervoor de uitvraag Royal 
Canadian Dragoons Lettele. 

 
 


