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Herdenkingen in Zeeland 75 jaar Bevrijding samengevat 

 

Beste leden van COV Zeeland, 

 

COV Zeeland wordt overspoeld met uitnodigingen voor herdenkingen in de periode 25 oktober 

tot en met 4 november. 

Omdat sommige herdenkingen en/of activiteiten op dezelfde dag en op vrijwel dezelfde tijd 

plaatsvinden, is het vrijwel onmogelijk om aan alle uitnodigingen gehoor te geven, ook al zijn er 

herdenkingen bij waar COV Zeeland in andere jaren wel aanwezig was. 

Het bestuur wil u echter de informatie niet onthouden en u de keus geven aan welke overige 

uitnodiging(en) u gevolg wilt geven. Al dan niet op persoonlijke titel of in een samengesteld 

verband. 

 

PRIORITEIT:  

Aan de KCT herdenkingen in Vlissingen op 26 oktober en Westkapelle op 01 november wordt 

uiteraard prioriteit gegeven. 

Voor de herdenking in Vlissingen heeft u al eerder een uitnodiging en herinnering ontvangen. 

Ook de uitnodiging van de COS voor Westkapelle op 01 november is inmiddels aan u 

doorgestuurd. 

 

 

Opsomming: 

25 oktober: Opening van het vernieuwde Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp met demo van het 

Korps Commandotroepen, voorafgaand aan de officiële opening door HK Prinses 

Margiet, die plaats vindt om 14.50 uur. 

Het bestuur heeft een uitnodiging ontvangen om het officiële gedeelte bij te 

wonen. Als ‘publiek’ kunt u vanaf het dorpsbos, gelegen naast de terreinen van 

het museum, de buitenactiviteiten (KCT) volgen. Aanmelding niet noodzakelijk. 

Parkeren: Lancasterhof. 

 

26 oktober: KCT herdenking Infatuate Vlissingen. Uitnodiging hebt u ontvangen. Aanmelden 

tot 17 oktober bij het secretariaat, svp vermelden of echtgenote meekomt. 

Commandostichting vraagt COV Zeeland om 4 vlaghijsers aan te melden.  

Wie stelt zich beschikbaar? Oefenen op Uncle Beach: 9.30-10.00 uur.  

 

26 oktober:  Herdenking op de Sloedam. Aanvang: 09.30 uur. Einde plechtigheid ca. 10.15 uur 

Aanmelden niet noodzakelijk, u kunt zich voegen bij andere aanwezige militairen. 

Eventueel te combineren met Mallardmars, (niet gecoördineerd door onze COV, 

i.v.b met deelname aan de herdenking in Vlissingen) Zelf aanmelden. Te vinden 

via website ‘Mallardmars 2019’. 
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01 november: KCT herdenking Infatuate Westkapelle in samenwerking met het Polderhuis 

museum. Uitnodiging hebt u ontvangen. Aanmelden uiterlijk 22 oktober bij het 

secretariaat. svp vermelden of echtgenote meekomt, ivm lunch. 

 

01 november: Eede/Sluis. Ontvangst 13.30 uur ‘Hof van Eede’. 15.00 uur 

Herdenkingsplechtigheid begraafplaats Aardenburg, 16.00 uur: 

herdenkingsplechtigheid bij Belfort, Grote Markt Sluis. 

 Uitnodiging is op naam. Bij belangstelling svp contact opnemen met secretariaat 

COV Zeeland 

 

01 november? Herdenking bij RMC, Dishoek? Uitnodiging c.q. informatie volgt pas over een 

week. 

 

03 november: 08.00 uur Bloemenhulde bij herdenkingssteen Spuikom Hoofdplaat 

 08.15 uur start 46e Canadese Bevrijdingsmars naar Knokke. 

  Voor meer info: secretariaat COV Zeeland 

 

04 november: Herdenking bij het Monument van Reginald William James, RAF piloot. 

  Verzamelen: Camping Janse, Westkapelseweg 59, Westkapelle. 

Aanvang herdenking 15.00 uur. Familie van Reginald James aanwezig. 

  Aanmelding niet noodzakelijk. 

 

 

 

 

In voorbereiding en vrijblijvend: ‘Heerenborrel’  bij ” BROOKLYN  ”  Rest. Café Markt 81  

4331 LL te Middelburg op 25 oktober, na de openingshandelingen in Nieuwdorp. 

Animator: Steven van Willigenburg, secretaris COV Noord-Holland. (deelnemers aan Infatuate 

Vlissingen overnachten 25-26/10 in Middelburg). COV N-H komt ook naar Nieuwdorp. Nadere 

info in afwachting.  

 


