
Van: 75 Jaar Vrijheid 
Verzonden: maandag 17 juni 2019 14:35 
Aan: 75 Jaar Vrijheid 
Onderwerp: Start viering 75 jaar vrijheid - Nieuwsbrief 
 
Geachte heer/mevrouw, 
  
In 2019 en 2020 vieren we dat het Koninkrijk der Nederlanden 75 jaar geleden is bevrijd en dat we 
sindsdien in vrijheid leven. De landelijke aftrap van dit lustrumjaar vindt plaats op 31 augustus 2019. 
75 jaar na de Slag om de Schelde komen we samen op de kades van Terneuzen en het water van de 
Westerschelde om de bevrijding van Zuid-Nederland te vieren.   
 
De voorbereidingen voor de viering van 75 jaar vrijheid zijn al in volle gang; ook in Zeeland. In het 
geactualiseerde magazine geven we u graag een update over o.a. de voorstelling oorlogsgeheimen 
en belichten we nieuwe activiteiten die de komende tijd in Zeeland plaatsvinden. Nieuwsgierig 
geworden? Kijk dan op www.75jaarvrijheidzeeland.nl.  
 
U ontvangt deze mail omdat u in het verleden heeft aangegeven dat u op de hoogte wilt blijven van 
de ontwikkelingen rondom de viering van 75 jaar vrijheid en Slag om de Schelde of omdat u 
betrokken bent bij de Four Freedoms door het jaar heen. Als u in het vervolg geen prijs (meer) stelt 
op deze mails, kunt u zich eenvoudig afmelden door het sturen van een mail naar 
75jaarvrijheid@zeeland.nl. 
  
Met vriendelijke groet,  
Projectgroep Start viering 75 jaar vrijheid 
75jaarvrijheid@zeeland.nl 
 
 

 
19 juni 2019 
 
LEDEN VAN COV ZEELAND, het bestuur vraagt uw aandacht! 
 
De openingsdag van het lustrumjaar ‘Viering 75 jaar Vrijheid’ komt dichterbij. Op zaterdag 
31 augustus is de start in Terneuzen en het programma begint vorm te krijgen . 
Koning Willem-Alexander zal het lustrumjaar feestelijk openen. Het wordt een groot 
evenement op het land, het water en in de lucht. De feestelijkheden vinden plaats aan de 
buitenzijde van de Boulevard rond en bij de haven.  
 
Het Korps zal officieel vertegenwoordigd zijn en op de ‘Vrijheidsboulevard’ komt ook een 
informatiestand van het KCT.  
Het KCT en de Commandostichting zouden graag zien dat er zoveel mogelijk ‘groen’ 
aanwezig is tijdens die dag. 
Tijdens de vergadering van de COVn met het bestuur van De Commandostichting is van 
gedachten gewisseld over hoe we de groene baret zoveel mogelijk zichtbaar kunnen maken. 
Het bestuur van COV Zeeland wil hier graag aan meewerken en roept haar leden op om het 
KCT (en daarbij onze vereniging) onder de aandacht te brengen.  
 
Voorstel: ieder komt op eigen gelegenheid, evt. middels carpooling, met familie en vrienden, 
en ‘viert’ de dag op eigen wijze. Draag de groene baret! 
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Als het programma bekend is, spreken we voor één of twee specifieke programmapunten 
een verzameltijd en –plaats af, bijvoorbeeld bij de Defensiecontainer, waar ook het KCT 
aanwezig is, om dan groepsgewijs een plek te zoeken bij het gewenste onderdeel. Tussen 
het ongetwijfeld in grote getale aanwezige publiek vormt de baret dan een ‘groen eilandje’.  
Dit voorstel en verdere informatie wordt ook doorgestuurd naar de zusterverenigingen, die 
zich desgewenst kunnen aansluiten. 
 
Dit evenement vindt plaats in onze eigen provincie! We weten graag of u er bij bent! Meld 
u aan bij het secretariaat, we houden u op de hoogte. 
(covzeeland@korpscommandotroepen.nl ) 
 
Ook benieuwd naar wat er gaat gebeuren? 
Lees hieronder het bericht van de Projectgroep ‘start viering 75 jaar vrijheid’. Klik door naar 
de website en meld u aan voor de Nieuwsbrief. 
 

Bestuur COV Zeeland. 
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