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Evenement 

 

Deze week heeft ons het bericht bereikt dat de provincie Friesland en 
de gemeente Leeuwarden een Herdenking organiseren op 15 april a.s.  
t.g.v. de 75 jarige bevrijding. 
Dit mede naar aanleiding van het feit dat (oud)leden de Royal 
Canadian Dragoons domicilie hebben gekozen in Leeuwarden in deze 
periode. 
 
In het provinciehuis wordt er een speciale Herdenking gehouden door 
het provinciebestuur o.l.v. de commissaris van de Koning.  
Een Herdenking aan de bevrijding van de provincie Friesland en 
Leeuwarden. De Canadese ambassadeur zal hier een toespraak 
houden, en ambassadeurs van andere landen, die hebben 
deelgenomen aan de bevrijding van het Noorden, zijn hierbij aanwezig. 
Vanuit het provinciehuis gaat het gezelschap ‘om de hoek’ naar de 
plaquette bij het stadhuis voor een herdenking.  
De Royal Canadian Dragoons overhandigen hier een speciale vlag aan 
de gemeente. 
 

Organisatie De organisatie wordt gevoerd door de Provincie Friesland en de 
Gemeente Leeuwarden. Een officieel aanspreekpunt wordt nog nader 
bekendgemaakt en een formeel verzoek aan RCL volgt. 
 

Gevraagd Deelnemers aan de Colour Party 
Deelnemers voor de Delegatie 
 

Tenue Colour Party : 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: 
Woensdag 1 april 2020 
 

Melden Provinsjehûs Fryslân 
Tweebaksmarkt 52 
8911 KZ Leeuwarden 
 



Tijdschema 08.30 uur                      : Melden CP en Delegatie 
09.00 uur – 10.00 uur: Bijeenkomst Provinciale Staten 
10.30 uur                      : Aanvang ceremonie bij het stadhuis met 
                                          vlaggenceremonie, kranslegging, Last Post en      
                                          volksliederen 
11.30 uur                      : Ontvangst stadhuis door burgermeester Buma 
12.00 uur                      : Lunch 
13.00 uur                      : Aanvang parade 
16.00 uur                      : Receptie 
 

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. 

• De uitvraag is voorlopig onder voorbehoud. Het definitieve 
programma en nadere afspraken over de invulling volgt in een 
later stadium samen met andere informatie over parkeren e.d. 

 
 


