
Herdenking INFATUATE II  te Westkapelle 

 

Van: Coördinator Commandoverenigingen [mailto:coordinatorcov@korpscommandotroepen.nl]  

Op maandag 1 november 2021 zal op initiatief van het Bestuur van het Polderhuis Musea & Meer te 
Westkapelle de herdenking Infatuate te Westkapelle georganiseerd worden. 
De medewerking van Basisschool De Lichtstraal en het KCT/COS wordt, traditiegetrouw, weer zeer op 
prijs gesteld en de aanwezigheid van een delegatie van uw Commandovereniging, met eventueel 
haar Fanion, uiteraard ook. 
 
Het programma van de herdenking "Infatuate" Westkapelle is als volgt:  
09.45 uur                            Vertrek bus vanaf gebouw E, Engelbrecht van Nassaukazerne, naar 

Westkapelle 
10.30 uur                            Ontvangst met koffie en cake/krentenbol bij De Koster, Markt 65, 4361 AE 

te Westkapelle 
11.45 uur                            Afmars naar de Vuurtoren  
12.00 uur                            Herdenking aldaar d.z.v. Basisschool “De Lichtstraal”. De COS/COV’n 

zal/zullen dit, zoals gewoonlijk, weer ondersteunen 
12.30 uur                            Einde herdenking en verplaatsing naar “Erica” 
13.00 uur                            Aanvang herdenking op locatie “Erica” 
14.00 uur                            Samenzijn met koffie, broodje etc. wederom bij De Koster 
17.00 uur                            Afsluiting en vertrek bus naar Roosendaal 

 
Een lunch wordt u door de Commandostichting aangeboden, evenals een kop koffie en een drankje. 
 
Vanuit de kazerne in Roosendaal zal op deze dag een bus klaar staan, vertrek bus om 09.45u, voor 
vervoer naar Westkapelle.   
U kunt uw auto dan parkeren op de plaat aan de Parabaan.  
(In verband met de toegang tot de kazerne dient u uw naam uiterlijk  22 oktober 2021 door te geven 
aan ondergetekende middels een retour op deze mail. ) 
Deelnemers van het busdetachement verzamelen in gebouw E op de kazerne.  
 
Verzoek aan de COVn om een lijst met deelnemers (wie met de bus/ wie met eigen vervoer) vanuit 
uw COV aan te leveren uiterlijk voor 22 oktober 2021 en deze te sturen naar: 
coordinatorcov@korpscommandotroepen.nl 

Parade/ Detachementcommandant: Maj bd L.D.J.A. Timmermans    
Tenue: baret/ blauwe blazer/ groene korps stropdas/ grijze broek of baret/ reünie jack en donkere 
spijkerbroek. 
 
Met vriendelijke groet, 
S. (Sander) de Vries 
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