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                                                                      “Operatie INFATUATE” 

                                                                       op donderdag  2 november 2017 te  

      Vlissingen en Westkapelle 
 

 

 

 

Op donderdag 02 november 2017 organiseert de Commandostichting Korps 

Commandotroepen in samenwerking met de COV Zeeland haar jaarlijkse herdenking 

van de “Operatie Infatuate” bij de monumenten in Vlissingen en Westkapelle. 

De aanwezigheid van een delegatie van uw vereniging, met eventueel haar fanion, wordt 

hierbij wederom zeer op prijs gesteld. 

De plaats van samenkomst is, evenals in voorgaande jaren, op de parkeerplaats gelegen 

aan de Koningsweg in Vlissingen.  

Vandaar vindt de afmars plaats naar het Commandomonument bij de Oranjemolen. 

 

Komt u met eigen vervoer, dan kunt u de auto het beste parkeren op de parkeerplaats aan 

de Koningsweg. U dient rekening te houden met de plaatselijke parkeerverordeningen (de 

eerste 3 uur gratis, daarna betaald parkeren, wel parkeerkaart trekken!). 

 

Na afloop wordt verplaatst naar Westkapelle, alwaar in het Jeugdgebouw “Bij de Koster”  

Markt 65, de lunch wordt genoten. Een lunch(pakket) wordt u door de 

Commandostichting aangeboden. Een kop koffie en een consumptie wordt u eveneens 

door de Commandostichting aangeboden. Er wordt gewerkt met consumptiebonnen. Alle 

overige consumpties zijn voor eigen rekening.  

 

Na de lunch vindt de afmars plaats naar het monument nabij de radartoren Erica, waar de 

herdenking bij het monument plaats vindt. Degenen die de afstand niet meer kunnen 
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lopen, kunnen gebruik maken van vervoer per bus naar de beide herdenkingsplaatsen. 

Tenslotte volgt de herdenking op de begraafplaats achter de vuurtoren (verplaatsing 

eveneens in marscolonne). Op beide locaties zijn de schoolkinderen van de Christelijke 

basisschool “De Lichtstraal” uit Westkapelle aanwezig. Na afloop kan er nog even 

temidden van de kinderen nagepraat worden in het Jeugdgebouw.  

 

Aanmelden met opgave van wel/niet lunchpakket vóór 12 oktober bij secretariaat 

COV Zeeland: Tel. 0113-621512. E-mail: covzeeland@korpscommandotroepen.nl   

Attentie: Komt uw echtgenote/partner mee? Dan deze graag ook aanmelden in 

verband met lunchpakketten  

 

Het programma van de herdenking “Infatuate” is als volgt:  

11.00 uur Verzamelen op de parkeerplaats aan de Koningsweg in Vlissingen 

11.10 uur Afmars naar het Commandomonument op Uncle Beach 

11.30 uur Aanvang herdenking o.l.v. de Commandostichting 

12.00 uur Einde herdenking en vertrek naar Jeugdgebouw “de Koster”  in 

Westkapelle.  

12.30 uur Lunch en koffie in Jeugdgebouw “Bij de Koster” te Westkapelle 

 

12.30 uur-13.45 uur: Eventueel bezoek (voor eigen rekening) aan het Poldermuseum 

  

13.45 uur Afmars van het Jeugdgebouw naar het monument bij de radartoren Erica 

14.00 uur Aanvang herdenking bij het monument o.l.v. de Commandostichting 

14.30 uur Afmars van het monument naar de begraafplaats bij de vuurtoren 

15.00 uur Herdenking op de begraafplaats door de schoolkinderen en leerkrachten 

15.30 uur Vertrek naar het Jeugdgebouw; koffie & fris 

16.30 uur Einde en vertrek bus naar Roosendaal 

 

Detachementcommandant: Bram Steijn 

Paradecommandant: Maj bd  L.D.J.A. Timmermans 

Houdt er rekening mee dat u in Vlissingen trappen moet lopen om het monument te 

bereiken. Het is mogelijk om met een rolstoel via een hellend pad het monument te 

bereiken. 

 

Het tenue is zo mogelijk: blauwe blazer en grijze pantalon, wit overhemd met stropdas en 

groene of rode baret en groot model decoraties. 

 

Fotograferen:  

Uitsluitend door zorg van de Commandostichting worden foto’s van de 

herdenkingsplechtigheden op en tijdens de verplaatsingen naar alle locaties gemaakt. 

Via de Commandostichting worden de foto’s gratis beschikbaar gesteld. Na elke 

plechtigheid worden ook andere aanwezigen in de gelegenheid gesteld om foto’s nabij de 

monumenten te maken. 

 

Voor nadere inlichtingen: 

Sander de Vries coordinatercov@korpscommandotroepen.nl  

Louis Timmermans 0165-553470 of 06-23519827  Timmermansl@zonnet.nl 

mailto:covzeeland@korpscommandotroepen.nl


 

 

 

3 

 

 

 

 
 

 

 3 

Ellie de Jonge 0113-621512 


