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INFATUATE MARCH 2019 
 

Beste deelnemers, welkom bij de Infatuate March  
 
De werkgroep is verheugd over het aantal deelnemers dat zich enthousiast heeft aangemeld 
voor de Infatuate March 2019 op 23 maart. Hieronder vind u de nodige informatie. 
 
Tijdschema 26 km: 
08.30-09.00 uur: Aanmelden bij Café De Fiets, Langstraat 15, Zoutelande 
09.00-09.30 uur: Vertrek Vlissingen, Uncle Beach 
12.00 uur:  Aankomst Vlissingen Oranjemolen 
   Aansluitend lunch, bunkerbezoek met uitleg door St. Bunkerbehoud 
13.00 uur:  Vertrek terug naar Zoutelande 
======== 
Tijdschema 13 km: 
09.00-9.30 uur Aanmelden bij Café De Fiets, Langstraat 15, Zoutelande 
10.00 uur:  Vertrek naar Westkapelle, de Tank 
11.30 uur:   Aankomst Westkapelle 
   Aansluitend lunch en mogelijkheid tot bezoek Museum het Polderhuis 
13.30 uur:  Vertrek terug naar Zoutelande 
 
15.00-15.30 uur: Beide groepen arriveren bij de manschappenbunker in Zoutelande 
   Uitleg door Stichting Bunkerbehoud 
 
Ca. 15.45 uur:  Vertrek beide groepen richting Café De Fiets 
 
16.00 uur:   Aankomst bij Café De Fiets 
   Gezellige nazit 
 
Parkeren: 1. Rond de kerk, Langstraat. 2. Op de parkeerplaats aan de Ooststraat. Vandaaruit 
door de Timmermansstraat lopen, einde rechts. Café de Fiets ligt aan uw rechterhand. 
3. Parkeerterrein bij Sportpark Den Hoge Hilt, Westkapelseweg 24. Loop terug richting dorp 
via Westkapelseweg naar de Langstraat. 
 
Tenue: Er wordt als groep gelopen. Eenheid van tenue wordt op prijs gesteld: baret, donkere 
broek, groen commandoshirt, reüniejack of donkere overjas/regenkleding. 
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Verzorging: Bij aanmelding ontvangt u uw herinnering met routekaartje, een zwart muntje 
voor koffie, twee groene muntjes voor bier/fris. 
Lunch (broodjes en fruit) op locatie Vlissingen dan wel Westkapelle. Ook water en energie 
drank is beschikbaar. Eigen verzorging, energiereep en waterflesje op de man is handig. 
 
EHBO: Deelname is op eigen risico. Begeleiders zullen zo goed als mogelijk de groep 
begeleiden, maar ieder dient ook voor eigen en groepsveiligheid zorg te dragen. 
De verzorgingsgroep die tijdens de Nijmeegse Vierdaagse actief is in de ‘Commandohut’ is 
aanwezig voor eerste hulp en verzorging. 
 
Medewerking:  
Keep Them Rolling: Vervoer is aanwezig; een truck met medewerking van het 
Bevrijdingsmuseum te Nieuwdorp, en een jeep van een privé persoon voor eventueel 
calamiteitenvervoer en logistieke doeleinden. 
Stichting Bunkerbehoud is bereid gevonden om de manschappenbunker bij Zoutelande en 
de bunker bij Oranjemolen Vlissingen open te stellen en uitleg te geven. 
 
Commandovereniging Zeeland: 
De werkgroep heeft deze wandeling georganiseerd in de hoop dat een andere regio/ COV dit 
initiatief oppakt en in de jaren dat er geen KCT-reünie is, deze datum gebruikt om ook een 
wandeling uit te zetten. Zo komt er variatie in de omgeving en versterkt het de band tussen 
de COVn. 
Mocht er nu al een COV zijn die dit in 2020 op zich wil nemen, dan kan dit op de 23e bekend 
worden gemaakt. 
 
Nog vragen? Bel of mail Menno Weber: e-mail mennoweber@email.com  
Tel. Nr. 06-29 16 53 13. 
 
We wensen u een sportieve en informatieve wandeling, waarbij vriendschap en 
broederschap hoog in het vaandel staat. 
 
De werkgroep: 
Casper Baas 
Geert Boekema 
Menno Weber 
Café De Fiets 
COV Zeeland 
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