
HET VIER MEI COMITÉ VAN DE GEMEENTE KAPELLE NODIGT U UIT TOT 
DEELNAME AAN DE DODENHERDENKING OP 4 MEI 2018 
 
Kapelle, 26 maart 2018 
Betreft: aanmelding voor deelname aan dodenherdenking Kapelle 

 
Geachte oud-commando’s, 
 
Het bestuur van COV Zeeland heeft ingestemd met het verzoek van het Vier Mei Comité 
om ook dit jaar deel te nemen aan de Nationale Dodenherdenking in de gemeente 
Kapelle op vrijdag 4 mei 2018. 
 
Verwacht wordt dat Scalda Middelburg zoals gebruikelijk een groep studenten Uniform 
Beroepen richting beroepsmilitair, afvaardigt, samen met twee docenten. Meelopen in een 
defilé en ervaring in het vormen van een erewacht is onderdeel van hun lesprogramma. 
Ook een aantal (oud)militairen en veteranen van verschillende korpsen wordt verwacht 
voor deelname aan de 4 mei herdenking. 
 
Voor zover uw conditie dit toelaat, loopt u mee in het defilé van station naar kerk, u woont 
de herdenkingsdienst bij in de kerk, betrekt na de stille omgang de erewacht bij het 
monument en neemt actief deel aan de bloemenceremonie van de kinderen. 
(Als u niet meeloopt in het defilé kunt u bij de ingang van de kerk het defilé opwachten en 
gezamenlijk naar binnen gaan.) 
  
Aanmelden tot 20 april 2017 via: 
-secretariaat COV Zeeland  covzeeland@korpscommandotroepen.nl of 
-telefonisch: 0113-621512  koellie@hetnet.nl  
 
Voorlopig programma:  
Vanaf 17.30 uur verzamelen bij het oefenlokaal van Showkorps Jonge Kracht, gelegen bij 
het station van Kapelle, naast de fietsenstalling. 
Stationsstraat 4, 4421 AK Kapelle 
 
18.25 uur : opstellen defilé, aansluitend afmars richting kerk (ca 800 meter) 
  Commandant: nog niet bekend 
19.00 uur : aanvang herdenkingsdienst in NH kerk 
19.40 uur : vertrek stille omgang, aansluitend opstellen erewacht bij monument in 

kerktuin. Commandant: nog niet bekend 
19.58 uur : Blazen Taptoe en 2 min. stilte, spelen Wilhelmus, gevolgd door 

kransleggingen en bloemenceremonie door kinderen en militairen 
  Afsluiting plechtigheid met defilé aanwezigen langs monument 
Ca. 20.40 uur: Erewacht wordt ontbonden 
Na afloop is in de kerk kort mogelijkheid tot consumptie. De avond wordt afgesloten met 

het optreden van een koor. 
 
Het Vier Mei Comité en de gemeente Kapelle hechten grote waarde aan aanwezigheid 

van de commando’s. Ook het bestuur van COV Zeeland hoopt op een 
goede vertegenwoordiging van de vereniging. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Corrie Mol, voorzitter Vier Mei comité 
Bestuur COV Zeeland, 
Secretaris COV Menno Weber 
 
i.o Ellie de Jonge, secretariaat 
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