
Onderwerp: Uitnodiging Herdenking Roermond - 16 juli 2018 
Ontvangen van Sander de Vries, Commissie Coördinatie Commandoverenigingen  
 
Aan de leden van COV Zeeland 
 
UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE HERDENKING BIJ HET NATIONAAL INDIË MONUMENT 
TE ROERMOND op maandag 16 juli 2018.  
De aanwezigheid van een delegatie van onze commandovereniging, met fanion, wordt 
hierbij zeer op prijs gesteld 
 
-Plaats van samenkomst: het Generaal S.H. Spoor Paviljoen, gelegen aan de 
Maastrichterweg 19 te Roermond (open vanaf 10.00 uur). 
-Bij aankomst in het Paviljoen een kop koffie of thee,  
-Voor aanvang van de herdenking  een eenvoudige lunch met broodjes en een kop soep.  
-Parkeren eigen vervoer: gratis parkeren nabij het Indië-monument.  
 
De Commissie is nog in gesprek voor het regelen van een bus vanuit Roosendaal. Nader 
bericht volgt hierover. 
Vertrek is dan vanaf 08.30 uur met de bus van de Commandostichting naar Roermond vanaf 
gebouw E (kantinegebouw). In dat geval kunt u ook op de Engelbrecht van Nassaukazerne 
parkeren.  
Men dient zich bij de ingang van de kazerne te legitimeren.  
 
Per trein: vanaf 10.00 uur een voertuig van COV Limburg bij het NS-station van Roermond, 
die u naar het paviljoen brengt.  
Te voet: Vanaf het station is het plm. 1,4 km (17 min) naar het Generaal S.H. Spoor 
Paviljoen. 
 
Het programma van de herdenking is als volgt:  

08.30 uur                          Vertrek bus Commandostichting vanaf gebouw E in de   
Engelbrecht van Nassaukazerne (nader bericht volgt nog)  

10.3 0 – 12.00 uur            Aankomst en ontvangst bij het Generaal S.H. Spoor Paviljoen 
12.00 uur                            Eenvoudige Lunch 
13.10 uur                            Aanvang herdenking 

• Openingswoord door of namens de voorzitter van de 
Stichting Indië-monument  

• Welkomstwoord door de Commandostichting/ COV 
Limburg 

• Toespraak namens Commandant Korps 
Commandotroepen/ Commandostichting  

• Dodenappèl 

• Overweging door Geestelijk verzorger Korps 
Commandotroepen   

• 1 minuut stilte 

• Kranslegging namens Commandant Korps 
Commandotroepen/ Commandostichting  

• Vlagceremonieel 



14.00 uur                            Einde herdenking en terugkeer naar het Generaal S.H. Spoor 
Paviljoen 

14.00 – 15.30 uur             Na praten    
15.30 uur                            Vertrek 

 
Tenue: Militairen DT 
                Overigen blauwe blazer, grijze pantalon met stropdas en baret.  
 
Aanmelden, eventueel ook de naam van echtgenote/partner, uiterlijk 3 juli bij secretariaat 
COV Zeeland Tel. 0113-621512 (bgg spreek voicemail in. Let op: schakelt pas in na 5x 
overgaan)  
e-mail: covzeeland@korpscommandotroepen.nl  
Kenbaar maken of u met de bus mee rijdt (let op legitimatie), of op het station opgehaald 
wilt worden 
 
De Commissie Coördinatie Commandoverenigingen hoopt op grote deelname.  
 
Menno Weber, secretaris 
Ellie de Jonge, secretariaat 
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