
 
Commando Wandelstichting organiseert:  
12e Jan Willem Pettermars  op vrijdag 14 Oktober 20202 
Op vrijdag 14 Oktober as. organiseert de Commando Wandelstichting weer de Jan Willem 
Pettermars, welke in de omgeving van Maarn en Doorn in het Nationaal Park “De Utrechtse 
Heuvelrug” gehouden gaat worden.  
Zoals in den lande dit jaar zo veel activiteiten, hebben ook wij de eerder op 15 Mei geplande 
van Woerdenmars moeten afgelasten.  
Hopelijk zet de positieve ontwikkeling omtrent de bestrijding van het Corona virus zich nu 
voort zodat de wandelactiviteit op 16 Oktober wel doorgang kan gaan vinden. Wij als 
bestuur van de COWS hebben daar zelf alle vertrouwen in en hebben daarom de 
voorbereidingen inmiddels in gang gezet.  
Voor de vele trouwe wandeldeelnemers is het programma al wel bekend, maar voor de 
eveneens vele nieuwe aanmelders waar wij deze keer uiteraard sterk op hopen, hierbij nog 
even een korte uiteenzetting. 

➢ Aanmelding tussen 7.45 en 8.15 uur in het dorpshuis “De Twee Marken” Trompplein 

5 te Maarn. 

➢ Het 1e deel van de in totaal 30 km. lange wandeling voert ons door het bosrijke 

gebied via een tussentijdse koffiestop, voor de lunch naar de van Braam 

Houckgeestkazerne in Doorn.  Deze kazerne zal niet al te lang meer de thuisbasis van 

het Korps Mariniers zijn, dus voor wie hier nog eens naar binnen wil, is dit een 

uitgelezen gelegenheid.  

➢ Voor het 2e deel begeven wij ons, eveneens door velden en over bospaden naar het 

kasteel Maarsbergen waar wij na een bezoek en eregroet aan het graf van J.W.Petter 

voor een versnapering door de dochter van wijlen de kapitein zullen worden 

ontvangen.  

➢ Rond 17.00 uur arriveren we weer in het dorpshuis in Maarn waar onder het genot 

van enkele welverdiende drankjes nog wat kan worden nagepraat.  

Bij deze oproep tot aanmelding voor deelname doen wij een extra beroep op mensen voor 
wie het wandelen mogelijk een nieuwe vorm van activiteit is of gaat worden. Denk daarbij 
ook aan de mogelijkheid om oude pelotongenoten en -maten te enthousiasmeren. Via 
groepsapps e.d. is dit tegenwoordig niet moeilijk dus geeft het tevens de gelegenheid zo een 
leuke reünie te organiseren.  
Aanmelding is mogelijk voor groene baret dragers en mannen/vrouwen die minimaal 6 
maanden bij het KCT hebben gediend. Stuur een e-mailtje naar 
cows@korpscommandotroepen.nl vermeld daarbij je naam en lichting en je ontvangt daarna 
het deelnamereglement waarin de overige inschrijfgegevens zijn vermeld.  

 Wie na 8.30 uur in Maarn aankomt, kan telefonisch contact opnemen met de marsleiders: • 

Jan Middelkoop - 06 42 20 14 80 • Marco Venema - 06 47 94 04 45 
Bestuur COWS 
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