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NIEUWJAARSBIJEENKOMST  
IN CAFÉ DE FIETS 
  
 
 
Acuut geïnspireerd door de 
opening van ‘Café De Fiets ’in 
Zoutelande van ons mede-lid 
oud-commando Stijn Leijnse en 
zijn broer Bart, organiseerde het 
bestuur op korte termijn een 
COV-nieuwjaarsbijeenkomst in 
het etablissement van de 
gebroeders Leijnse. Zij boden de vereniging graag gastvrijheid.De snelle actie bleek een 
succes. Dertig man/vrouw beleefde een gezellige, informele middag in het in nostalgische 
sfeer ingerichte café. Ook de jongere introducees konden zich in gezelschap van de 
oude(re) garde prima amuseren. 
Voorzitter Rinus Oostlander vertegenwoordigde op hetzelfde moment met leden Gilles de 
Kok en Theo Okker de COV bij de uitvaart van de zo plotseling overleden majoor bd 
Mathieu Jeukens. Majoor Jeukens was jarenlang namens de Commandostichting de  
coördinator van o.a de herdenkingen in Vlissingen en Westkapelle en daardoor ook 
betrokken bij onze vereniging. 

 
Overledenen en zieken 
 
Menno Weber treedt op als 
‘spreekstalmeester’. Hij heet allen 
welkom en dankt Stijn en Bart voor 
de mogelijkheid om op deze plek 
samen te komen.Hij memoreert het 
overlijden van majoor Jeukens en 
ook de leden Maarten Rinckhout en 
Rinus van Zweden die ons in 2016 
jaar ontvallen zijn: 
“Helaas zo kort in 2017 op 12 
januari, overleed ook Willy 
Hamerlinck. Hun namen noemend 
opdat zij niet vergeten worden  en 

in onze gedachten blijven. 
“WE WILL REMBER THEM.” 

Ook de zieke leden worden niet vergeten. “Ad Sampon, Rien Oostlander, Mario 
Verhoeven, Ko de Jonge, met en voor jullie wil ik graag proosten op het leven: PROOST.” 
 
Uitdaging 
 
Citaat uit de toespraak van Menno: ”Mooi, fijn om hier samen te staan, commando’s, 
veteranen, partners, met het Korps als bindmiddel. Jong, oud  en ouder, maar met 
dezelfde achtergrond. Door harde commando’s groot gebracht. Het stofje dat in ons bloed 
gekomen is, verbindt ons en heeft ons avontuurlijk en sterk gemaakt, of het op werk-, 
privé- of sportief gebied is. Zelfstandig ondernemen, marathonlopen, klimmen of andere 
uitdagingen, we gaan ze niet uit de weg. 
Eén uitdaging blijft. Onze vereniging. Een nieuwe voorzitter wordt gezocht. Voor het 
secretariaat ben ik nog niet bang, want Ko (de Jonge) is er hopelijk snel bovenop. Ook 
voor deze uitdaging zullen de leden niet weglopen, dus op een goed 2017, de volgende 
nieuwjaarsborrel in 2018”.  
 



 
 
Start- rust- of eindpunt 
 
Café De Fiets zou volgens Menno een 
‘groen kleurtje’ kunnen krijgen. Het ligt 
namelijk 4,7 kilometer van de Tank in 
Westdorpe en 11 kilometer van het 
Commandomonument in Vlissingen. Een 
mooi start- rust- of eindpunt voor een 
wandeling of fietstocht. Hij overhandigt  
Stijn een ‘collage’ met een afbeelding van 
de Tank, het commandomonumenten als 
middelpunt een afbeelding van het café-
logo, een antieke fiets,met als achtergrond de kaart van het eiland Walcheren. Menno zal 
graag een trainingswandeling voor de 4-Daagse van Nijmegen op deze route organiseren. 
Om de crew dagelijks te herinneren aan de commando-roots van Stijn geeft Menno hem 
een houten snijplank met ingebrand commandologo voor gebruik in de keuken. 
 

 
 
Website 
 
Als laatste brengt Menno de website onder de aandacht,  die “perfect wordt verzorgd door 
Co Baas, de man achter het scherm.” 
Hij besluit met 2 belangrijke data: 25 maart de Reünie, 1 april ledenvergadering COV 
Zeeland 
 
Ellie de Jonge 


