
Het bestuur van Commandovereniging Zeeland nodigt de leden uit om in groepsverband 
deel te nemen aan de 

MALLARDWANDELTOCHT EN DE HERDENKING SLOEDAM 

Op zaterdag 27 oktober 2018 
 
Commandovrienden, 
 
Op zaterdag 27 oktober a.s. organiseert het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp de 9e 
editie van de Mallard Wandeltocht ter herinnering aan de bevrijding van Zuid-Beveland. 
Op deze datum vindt bij de monumenten op de Sloedam ook de jaarlijkse herdenking van 
Operatie Mallard plaats.  
 
Aanmelden voor deelname tot uiterlijk 20 oktober bij het secretariaat COV Zeeland 
Park Beukenhof 3, 4421 BV Kapelle. Tel. 0113-621512. BGG: voicemail inspreken svp. 
E-mail: covzeeland@korpscommandotroepen.nl .Of privé:  jongegort@zeelandnet.nl  
 
Er wordt als groep ingeschreven. Inschrijfkosten, een lunchpakket en een consumptie zijn voor 
rekening van de vereniging. 
 
Startplaats: Bevrijdingsmuseum Zeeland, Coudorpseweg 41, 4455 AH Nieuwdorp 
  Parkeren op terrein naast museum 
  Afstand: 13 km in totaal 
 
Voorlopig tijdschema: 
 
07.45 uur: Verzamelen in/bij de tent bij het kerkje, (tenzij ter plaatse anders aangegeven) op 

het bevrijdingspark bij het museum + koffie  
 
08.30 uur Afmars 1e deel route ca. 7 km. (korte stop bij stempelplaats Lewedorp) 
 
10.30 uur Aanvang herdenking Sloedam. 
  (Mede namens COV Zeeland wordt bloemstuk gelegd)  
 
11.30 uur Einde herdenking, lunchpakket + gratis consumptie in de tent 
 
Ca. 12.00 uur Vervolg wandeltocht terug naar Nieuwdorp 
 
Overige informatie: 
-Tenue: Groene Baret. Reüniejack, regenjack met Commando-embleem of op enigerlei wijze 
herkenbare commandokleding 
-Lopen: bij elkaar in formatie, tempo ca. 5 km per uur. Ook op de terugweg! 
-Op de herdenkingsplaats gezamenlijk aantreden met Wapenbroeders e.a. militairen 
-Voor wie de afstand te lang blijkt te zijn, is vervoer beschikbaar 
-Bij Bevrijdingsmuseum gelegenheid tot toiletbezoek, eten en drinken verkrijgbaar. Ook kan 
gratis het museum en de museumtuin worden bezocht.  
-Consumptietent bij herdenkingsplaats en toiletgelegenheid Dixi 
 
Mocht u niet in staat zijn om mee te lopen, dan bent u ook van harte welkom bij de herdenking 
aan de Sloedam om 10.30 uur. Ook hiervoor svp aanmelden in verband met lunchpakket.  
 
Het bestuur van COV Zeeland hoopt op uw deelname. 
 
Met commandogroet,  
 
Menno Weber, Secretaris COV Zeeland 

mailto:covzeeland@korpscommandotroepen.nl
mailto:jongegort@zeelandnet.nl

