Wassenaar, 3 februari 2020

Uitnodiging Herdenking Franse Commando’s en uitreiking militaire medailles op
donderdag 27 februari 2020
De gemeente Wassenaar, de Franse Ambassade en het bestuur van de Commando Vereniging ZuidHolland nodigen u uit voor het bijwonen van de plechtigheid ter herdenking van de zes Fusiliers Marins
Français du Commando Trépel, die voor onze vrijheid sneuvelden in de nacht van 27 februari op
28 februari 1944.
De herdenking vindt plaats bij het monument aan de Wassenaarse Slag op donderdag 27 februari.
Na de ceremonie reikt de Franse Defensie attaché, kolonel Bruneau, aan twee Nederlandse militairen
een medaille uit voor hun verdiensten tijdens missies in het buitenland.
Programma
10.30 uur
11.10 uur
11.20 uur
11.25 uur

11.40 uur

11.45 uur
12.10 uur
12.25 uur
12.30 uur

Ontvangst in de tent aan de Wassenaarse Slag tegenover het monument.
Opstelling van de troepen
Welkom door de burgemeester van Wassenaar, de heer Leendert de Lange
Herdenkingswoorden door:
- de Franse ambassadeur, Z.E. de heer Luis Vassy
- de voorzitter van de Commando Vereniging Zuid-Holland, de heer Rob Mes
Doden appèl en kranslegging
De Franse Ambassade en de gemeente Wassenaar leggen een krans gevolgd door een
minuut stilte en afgesloten door het signaal ‘Taptoe’
Officiële organisaties leggen een krans op afroep, waarna ook overige belangstellenden de
gelegenheid krijgen om bloemstukken te leggen
Medaille-uitreiking aan Nederlandse militairen door de Franse ambassadeur en
kolonel Jean-Emmanuel Bruneau, Franse Defensie attaché
Het Franse en het Nederlandse volkslied worden gespeeld
Einde plechtigheid en gelegenheid voor een kop erwtensoep in Strandpaviljoen De Golfslag

Parade commandant
Ceremoniemeester

: Majoor b.d. Bert Delleman
: Rob Mes

Zie voor aanmelden, het leggen van een krans en overige informatie de achterzijde van deze uitnodiging.
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.

Z.E. de heer L. Vassy,
Ambassadeur van Frankrijk
In Nederland

de heer R.P. Mes,
voorzitter
COV Zuid-Holland

drs. L.A. de Lange,
burgemeester
Gemeente Wassenaar

-

2

-

Overige informatie
Aanmelden
Als u de ceremonie bij wilt wonen, dan vragen wij u om zich hiervoor aan te melden via de link “formulier”
die u kunt terugvinden in de e-mail die naar u is toegestuurd. Als u de uitnodiging per post heeft ontvangen,
dan kunt u zich aanmelden via fr.defence.events@gmail.com of, indien u niet beschikt over een e-mailadres,
aanmelden per telefoon bij de Gemeente Wassenaar of bij de heer Rob Mes (contactgegevens onderaan deze
bladzijde). Vermeld hierbij uw naam, organisatie, rang en/of titel en of u gebruikt maakt
van de lunch.
Kransen en bloemstukken
De officiële organisaties die een krans of een bloemstuk willen leggen kunnen zich tot uiterlijk
20 februari a.s. aanmelden via de link zoals beschreven hierboven of per e-mail naar
fr.defence.events@gmail.com. Denk aan een correcte vermelding van de deelnemende
organisatie(s) en haar vertegenwoordiger(s), inclusief rang e/o titel(s).

Opstelling
De opstelling van genodigden en belangstellenden bij het monument wordt van tevoren door de
ceremoniemeester kenbaar gemaakt. Voor de aanvang van de ceremonie wordt u geïnstrueerd over het
verloop van het ceremonieel en de opstelling. Wij vragen u om deze instructies op te volgen en tijdens de
ceremonie stilte in acht te nemen.
Kledingvoorschrift
Voor een zekere uniformiteit is het tenue voor de oud-commando's gewenst, een donkere (blauwe)
blazer, grijze pantalon en baret, of een door het korps verstrekte parka. Voor de overige oud-militairen
wordt tevens een zekere uniformiteit in kleding verzocht. Actief dienende militairen horen in DT met groot
model decoraties te verschijnen. Het voeren van een fanion wordt zeer op prijs gesteld.
Catering
De ontvangst is in de partytent tegenover het monument. Er wordt tevens een toiletcabine geplaatst.
Voorafgaand aan de herdenking kunt u een kopje koffie/thee krijgen in de tent. Na de plechtigheid wordt
u een kop erwtensoep aangeboden in strandpaviljoen De Golfslag.
Op de tafels staan flessen mineraalwater. Alcoholische drankjes en andere consumpties zijn voor eigen
rekening!
Parkeren
Er is voldoende parkeergelegenheid vlakbij het monument op parkeerterrein De Zeelust, Wassenaarse
Slag. Parkeren is gratis als u voor de herdenking komt. Maar kom op tijd! De weg wordt om
11.00 uur afgesloten i.v.m. de ceremonie. Dan kunt u alleen nog parkeren in De Kuil en daar is
het betaald parkeren.
Informatie
Gemeente Wassenaar: afdeling Kabinetszaken Ingrid Sachumsky, tel. 088 6549209 of 06 5005 2026.
COV-ZH: De heer R.P. Mes | Boogjes 17, 3075 TA Rotterdam | E-mail: robmes@rpmes.demon.nl
Tel: 010-419 89 08 of 06-2360 7976
De heer A. Versteeg | Dotterlei 537, 2906 BL Capelle a/d IJssel | E-mail: ab.versteeg@ziggo.nl
Tel: 010-450 41 74 /of 06-3044 7888
Franse ambassade: Kim Groothof, assistente Franse Defensie attaché. | E-mail:
kim.groothof@diplomatie.gouv.fr Tel: 070 3125707

