Beste leden van COV Zeeland,
Van: ypo van blommestein [mailto:ypo@planet.nl]
Onderwerp: Kamp Amersfoort Mars 2020

De organisatie heeft deze week weer niet stil gezeten met het verder uitwerken van de plannen voor
het evenement rondom de oprichtingsdatum van ons Korps Commandotroepen, de Kamp Amersfoort Mars
2020. Dit heeft geleid tot een aantal leuke ontwikkelingen die we uw leden niet willen ontzeggen. Mogelijk
worden ze zo enthousiast dat ze willen meelopen.
Zou u zo vriendelijk willen zijn deze mars, die is ontsproten uit de groep die de
Stichting Normandie memoriam Mars 2022 heeft opgericht, willen verspreiden onder uw leden.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de stichting NMM2022,
Ypo van Blommestein

Kamp Amersfoort Mars 2020
Vandaag weer een update over de komende oefenloop van de NMM2022, de Kamp Amersfoort
Mars 2020.
De KAM2020, de mars rondom Amersfoort op 21 maart van dit jaar. Wij pakken daarmee het
estafette stokje over van de COV Zeeland die als eerste een evenement heeft georganiseerd op
of nabij de oprichtingsdatum van het Korps Commandotroepen. Tijdens de tocht van dit jaar gaan
we een heel stuk lopen over het oefenterrein van de Bernhardkazerne in Amersfoort. Een
ongelofelijk mooi stukje natuur. Vorige week heb ik samen met de terreinopzichter de route, die we
kunnen gaan lopen, nog verder verbeterd. Deze man weet alle mooie stukjes en daar hebben wij de route
op aangepast. Wonderschoon dit gedeelte. Daarna is ook de route over de Leusderheide met de
terreinopzichter verkend. Dit is zo wie zo een prachtig stuk natuur met goed begaanbare paden. Het
Jannetjesdal is zeer indrukwekkend met alle fusillade plaatsen van de Duitsers aangegeven met paaltjes,
die duidelijk zichtbaar zijn in het terrein. De mannen die ons begeleiden hebben er ook voor gezorgd dat
iemand van Kamp Amersfoort een verhaal komt vertellen bij dit indrukwekkende monument.

Ben je een groene baret drager of heb je minimaal 6 maanden
gediend bij het Korps Commandotroepen geef je dan op via
NMM2022@outlook.com. De mars is tussen de 20 en 25 km
lang. Er hebben zich al 39 deelnemers aangemeld

Hoi heren,
De organisatie van de wandeltocht in Amersfoort heeft een treurige mededeling voor jullie.
De kosten van de tocht zijn iets te voorzichtig ingeschat. Daardoor zijn wij gedwongen om het
inschrijfgeld een heel klein beetje omhoog te gooien. I.p.v. de eerder gemelde € 20,= zal
deelname € 25,= gaan bedragen. Ik hoop dat dat geen probleem voor jullie is. De .BBQ
blijft gewoon €. 20,= per eter. Jullie krijgen alle overige belangrijke zaken ter zijner tijd nog
in een mail aangeleverd.
Daarnaast is de organisatie bezig met het aanschaffen van groene polo’s met op de linkerborst
het symbool van de KAN2020 en op de rechterschouder een commandowapen. Willen jullie
zo vriendelijk zijn jullie maar voor de polo door te willen geven.
Met vriendelijke groet,
Ypo van Blommestein
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