
Beste militair, 

Het Vier mei Comité dankt u voor uw aanmelding voor de dodenherdenking in Kapelle. 
Nog even wat informatie op een rijtje. 
 
U neemt deel (voor zover uw conditie dit toelaat) aan het defilé van station naar kerk, u woont de dienst in 
de kerk bij, betrekt de erewacht bij het monument en u neemt traditiegetrouw deel aan de 
bloemenceremonie van de kinderen 
 
Wanneer deelname aan het defilé niet meer mogelijk is, kunt u rechtstreeks naar de kerk gaan (Kerkplein 
4) en daar het defilé opwachten. 
 
 
Kort overzicht Programma: 
Vanaf 17.45 Oefenlokaal Jonge Kracht open 
 
Ca. 17.45  Militairen verzamelen bij lokaal Jonge Kracht,  

Gelegen bij het station van Kapelle, naast de fietsenstalling. Stationsstraat 4, 4421 AK. 
 

Er is voldoende parkeergelegenheid voor en ten westen van het station en op terrein JK.  
 

  Ontvangst door voorzitter Vier Mei Comité Corrie Mol en andere comitéleden  
 Commandant defilé: Niek Toorenaar 
         
18.30 uur Opstellen defilé,  
Aansluitend Afmars defilé richting kerk (ca. 800 meter) 

Volgorde defilé: Piper en Drum Interscaldis 
     Scouting met kransen en bloemen 
     Delegatie oud-commando’s  
     Oud-strijders Indië en Nieuw Guinea 
     (oud)Militairen van verschillende korpsen 
     Overige scouting 
  Verkeersbegeleiding aanwezig 
 
19.00 uur Aanvang Herdenkingsdienst in NH kerk 
19.40 uur -Muziekkorps opgesteld bij monument 

-Publiek, gasten, scouting, militairen etc. stille tocht rondom de kerk. 
 
Militairen zullen ook dit jaar meelopen in de stille omgang.  
De oud-militairen voor wie dit fysiek niet meer mogelijk is, wachten bij de hoofdingang tot de 
omgang terug is en sluiten aan voor opstelling erewacht  
bij monument in kerkentuin. Wilt u dit (per mail of post) aan de secretaris laten weten, zodat 
we voor stoelen en eventuele begeleiding kunnen zorgen? 

   
Commandant erewacht en bloemenceremomie: Niek Toorenaar 

     
19.58-20.00 uur Blazen taptoe en 2 min. Stilte 
  Spelen Wilhelmus, Gevolgd door kransleggingen  

Bloemenceremonie door basisschoolleerlingen en militairen 
Afsluiting plechtigheid met defilé van publiek langs monument.  

 
Ca. 20.30 uur Erewacht wordt ontbonden na afloop van defilé.  
 
Na afloop van de herdenking in de kerk mogelijkheid tot consumptie. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij tot vrijdagochtend 4 mei 9 uur mailen   
( vcadsand@zeelandnet.nl )en mij anders bellen op 06 47265349. 
 
Met vriendelijke groet, 
Daniëlle van Cadsand 
secretaris Vier mei comité Kapelle  
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