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Evenement 

 

Iedere vijf jaar organiseert de Stichting Welcome Again Veterans de      
4 mei Herdenking op de Canadese begraafplaats in Holten; zo ook dit 
jaar. 
Er wordt dit jaar weer massale belangstelling verwacht bij deze 
herdenking waarbij WW2 veteranen aanwezig zullen zijn. 
 
‘Het is daarom van bijzonder belang en historische betekenis om deze 
Canadese bevrijders uit de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar na onze 
bevrijding, de hand te kunnen schudden, maar ook om persoonlijk blijk 
te geven van onze dankbaarheid jegens onze bevrijders die ons vrijheid, 
vrede en welvaart hebben gebracht. De zwaar gedecoreerde 
oorlogshelden die in 1944 – 1945 hun leven hebben ingezet voor onze 
vrijheid mogen bij de plechtigheden en ceremonies in het kader van 75 
jaar vrijheid niet ontbreken. Zij verdienen een laatste groots onthaal ter 
gelegenheid van de viering van 75 jaar Vrijheid’. 
(Citaat Welcome Again Veterans). 
 

Organisatie Stichting Welcome Again Veterans 
 
 

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 n.t.b. 

Opgeven Aanmelden via het ledenportal: LEDEN.RCL005.NL, graag voor: 
Maandag 20 april 2020 
 

Melden Voetbal Vereniging Holten 
Valkenweg 4 
7451 HN Holten 



(Alleen toegang met parkeerkaart) 
Mocht de parkeerplaats vol zijn dan kan er ook bij de naastgelegen 
tennisclub worden geparkeerd. 
 
Shuttlebussen naar de begraafplaats: Entreekaart is instapbewijs. 
 

Tijdschema  
09.30 uur: CP melden bij VV Holten (niet later i.v.m. shuttlebus vervoer   
                    naar  begraafplaats) 
11.00 uur: Start Herdenking 
12.45 uur: Einde Herdenking 
 

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. 
 

• Na de herdenking bestaat de mogelijkheid om naar Restaurant 
Mondani in Lochem te gaan voor een lunch met elkaar. (eigen 
rekening) 

 

• De  jaarlijkse herdenking bij het monument van 43rd Wessex 
Division in Lochem wordt dit jaar in april gehouden door  
aanwezige afgevaardigden van de Canadese strijdkrachten die 
dan in Lochem zijn. Dus niet aansluitend aan de herdenking in 
Holten. 

 

• Parkeerkaarten worden  op 3 mei, tijdens de generale repetitie 
aan aanwezige RCL leden, verstrekt.  

               Er zijn vooralsnog 16 parkeerkaarten ter beschikking en 30  
               entreekaarten. 
 

 


