
FEEST BIJ COMMANDOVERENIGING ZEELAND. Jubileumdagtocht 21 MEI 2016 
 
Een groene invasie 
 
Op zaterdagochtend 21 mei 2016 verschiet het parkeerterrein bij Mini Mundi in Middelburg 
plotseling van kleur. Uit alle richtingen worden ‘groene baretten’ aangevoerd. 
Oudcommando’s   
 

         
 
verzamelen zich met hun echtgenotes voor het jubileumuitstapje van COV 
Zeeland om het 25-jarig bestaan van de vereniging te vieren. Hoewel gekleed op mooi 
lenteweer, kunnen de dames vandaag qua kleur niet op tegen het stemmige donkerblauw 
en grijs van het oud-commandotenue van de mannen. Groene stropdas met embleem, 
groene baret op het hoofd, het hele plaatje ademt ‘Commando’! 
De touringcar van AMZ start om 08.45 uur met de eerste lading deelnemers.  
 

 
 
Bij hetbusstation bij de Westerscheldetunnel in Terneuzen stapt nog een groep 
ZeeuwsVlaamse leden in de bus. De chauffeur voert het complete gezelschap langs een 
mooie binnenroute richting Groede waarbij hij veel weet te vertellen over landerijen en 
dorpen,. In het huistheater/restaurant De Twee Duiven staat de koffie mét paptaart gereed. 
Het huistheater is in 1985 gebouwd door kleinkunstenaar Adrie Oosterling, hij voert er, vaak 
in dialect, optredens uit en schrijft er eigen liedjes. 
 



 
 
Mok 
Voorzitter Rinus Oostlander stelt het gezelschap direct gerust: Híj gaat niet zingen. 
Vervolgens heet hij allen hartelijk welkom en introduceert een speciale gast. Wouter 
Hillenbrink, penningmeester van de Commandostichting, is met echtgenote op uitnodiging 
aanwezig namens de Stichting. 
Rinus vindt het bijzonder dat COV Zeeland na 25 jaar nog geen ‘Rollatorvereniging’ is 
geworden, gezien de hoge leeftijd van veel leden en de gezondheidsproblemen die daar 
vaak onvermijdelijk bij horen, maar nog steeds een 
Commandovereniging is. Hij hoopt 
dat we vandaag net zo’n happening hebben als vijf 
jaar geleden bij het 20-jarig bestaan en 
dankt de activiteitencommissie, Cees van de Guchte  
en Bram van der Hage voor de organisatie van deze 
dag. 
 

 
   



Zijn presentatie van het 
jubileumgeschenk levert 
enthousiaste reacties op. Een op 
het eerste 
gezicht simpele blauwe mok, 
verandert verrassend van uiterlijk 
als er warme vloeistof in 
wordt gegoten. Dan verkleurt de 
mok tot ‘commandogroen’ en aan 
weerszijden wordt het 
commandologo zichtbaar met 

daartussenin het wapen van Zeeland. Rinus heeft ‘Kramer 
Group’ die de COV al jaarlijks financieel ondersteunt, bereid gevonden om ook de 
jubileummok 
te sponsoren. Het ontwerp is van penningmeester Co Baas, helaas verhinderd vanwege 
een sterfgeval in de familie 
 
 
KCT lied 
 
Hoewel de voorzitter dus aankondigde niet te zullen zingen, verrast hij het gezelschap toch 
nog door de mannen uit te nodigen om het Commandolied ‘De jongens van het KCT’ in te 
zetten. Her en der gaan baretten op als het KCT-lied wordt aangeheven. Na vele jaren 
huwelijk is het in elk geval voor de schrijfster van dit verslag een openbaring dat ook háár 
man uit volle borst meezingt. Nooit gehoord dat hij een letter tekst van dit stoere lied kent!’ 
Gastheer Adrie Oosterling voldoet aan het verzoek van verschillende mensen en zingt het 
bekende ‘Tuinpad van mijn vader’, een lied dat in deze ambiance bijzonder van toepassing is, 
vindt hij. De meeste mensen hebben een leeftijd bereikt waarop ze vele veranderingen 
hebben meegemaakt. 
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Na een inleiding gaat mevrouw De Miliano, gekleed 
in ‘Groese’ klederdracht ons voor naar 
het Lutherse kerkje waar ze de geschiedenis van 
het kerkje en de Lutherse gemeenschap 
toelicht. Na een wandeling en bezichtiging van de 
winkeltjes met oude ambachten in het 
historische Slijkstraatje gaat de reis naar Sluis voor 
de uitgebreide Zeeuwse koffietafel in 
restaurant De Lindehoeve. Sluis is een zeer 
bezienswaardig stadje, druk bezocht door Belgen 
die het bourgondische imago van Sluis kunnen appreciëren. Tijdens de wandeling door de 
winkelstraten van Sluis zijn her en der op de terrassen groene baretten te signaleren. Waar 
een groep van meerdere personen ontstaat, vragen andere terraszitters zich zichtbaar af 
welk gezelschap er in Sluis rondloopt. Baretten en emblemen trekken bekijks. Eéntje heeft 



het in elk geval door. Bij vertrek van 
het terras vang ik nog net op: “Ah, het 
zijn 
commando’s.” 
 
Struise vogels 
De volgende stop is 
‘Struisvogelboerderij Monnikenwerve’ 
van de familie De Bruyckere. Daar 
wacht ons weer koffie en thee, met 
cake die gebakken is met 
struisvogelei. Volgens de gids 
kan met gebruik van één struisvogelei van 1,5 kg. 150 cakejes worden gebakken.! 
Deze gids blijkt van sommige aanwezigen een oude bekende te zijn. Of eigenlijk: hij herkent 
verschillende mensen uit de groep. Wibo Bakker was in november 2016 signaalblazer bij 
herdenking Infatuate in Vlissingen en Westkapelle en wilde daarom graag onze groep gidsen. 
Wilco is een even bevlogen muzikant als ‘struisvogelgids’.  
 
Met veel gebaren en een 
stortvloed van woorden vertelt hij 
wetenswaardigheden over deze bijzondere 
vogels. 
Het zijn vriendelijke dieren die geaaid kunnen 
worden, maar een verliefd struisvogelmannetje 
heeft al snel een oud-commando met een hap 
in de arm tot de orde geroepen. 
Blijkbaar zag hij onmiddellijk in een flinke 
commando in de buurt van zijn lief 
eenconcurrent!  
 

 
Tijdens de uitleg gebeurt er buiten in een van de rennen een ongelukje. Een struisvogel heeft 
zijn kop door het gaas gestoken en daarbij zijn lange hals verwond. De vogel wordt 
geïsoleerd van de groep en naar een apart hok gebracht. Met man en macht moet het dier in 
bedwang worden gehouden als een medewerkster de wond met naald en draad hecht. 
Volgens de verzorgers doet dit het dier niet echt pijn, maar het beest is wel van streek. Voor 
de struisvogel is deze gebeurtenis niet leuk, maar het maakt de bezoekers wel duidelijk hoe 



bekwaam het personeel bij ziekte of ongevalletjes optreedt. Een vrolijkere gebeurtenis is het 
bezoek aan de ‘babykamer’. Een groep schattige struisvogelkuikens rent opzichtig heen en 
weer door hun aparte ruimte. Volgens de gids kruipen ze graag weg in een hoek en zijn dan 
niet goed te vangen. De box is aan weerszijden met board afgerond en zo kunnen ze zich ook 
niet verwonden. 
In de boerderijwinkel kunnen uiteraard allerlei voorwerpen aangeschaft worden die van 
struisvogelmateriaal zijn vervaardigd. Er staan grote rekken vol uitgeblazen eieren, er zijn 
plumeautjes van struisvogelveren, sieraden, portemonneetjes en etuitjes van struisvogelleer 
en vitrines met (vooral héél dure) tassen. Qua prijs niet direct geschikt voor een 
impulsaankoop maar zo mooi dat je er wel erg ‘hebberig’ van wordt. Toch maar een poosje 
sparen? 
 
Cadeautje 
Aan de Eglantiersweg in het gehucht 
Magrette in de buurt van Axel zijn de 
voorbereidingen 
in volle gang voor een tuinfeest met 
barbecue in de prachtige tuin van Jan 
Hamelink en Koos 
van Wijck.  
Voordat het gezelschap zich kan 
verspreiden neemt ‘special guest’ 
Wouter 
Hillenbrink de gelegenheid te baat om de 
COV Zeeland officieel te feliciteren met 

het 25- 
jarig jubileum.  

Namens de Commandostichting overhandigt hij aan voorzitter 

Rien Oostlander een ingelijste oorkonde waarop onder meer 

staat vermeld dat de stichting dejarige COV een bedrag van € 

500,00 schenkt. Een welkome gift, want het spaarsaldo van 

devereniging is door de kosten van de feestelijkheden flink 

geslonken. De aanwezigen dankende stichting dan ook met een 

gul applaus. 

Bij de barbecue komt niemand iets te kort. De schotels zijn 

prachtig opgemaakt, het vleeswordt voor ons geroosterd, wijn 

en frisdranken staan gereed om zelf in te schenken. Hetweer 

werkt enorm mee, het is voor de meeste mensen niet te koud om buiten te zitten, 

destemming is feestelijk. Net voordat het tijd is om afscheid te nemen, worden we nog 

verrastmet een optreden van gastheer en gastvrouw als zangduo Jan&Koos. De bus brengt 

ons naarde verzamelpunten terug, waar voorzitter en activiteitencommissieleden de 

mokkenuitdelen. Bij de leden die niet hebben deelgenomen aan de dagtrip wordt de 

jubileum-mokthuisbezorgd, zodat alle leden delen in het feest van 25 jaar COV Zeeland. 

Ellie de Jonge 


