
3. Op 4 mei herdenkt 
COV Gld in Nijmegen en 
Arnhem  
 
In het Korps  Vaandel staan 
de opschriften Arnhem  
(1944), 12 Nederlandse 
commando's waren inge-
deeld bij de 1st British Air-
borne Division. 4 com-
mando's werden krijgsgevan-
gen genomen en sneuvelde 
commando August Bakhuis 
Roozeboom tijdens een 
moedige poging om per jeep 
de Rijnbrug te bereiken)  ) en 
Nijmegen  (1944), 11 Neder-
landse commando's waren 
ingedeeld bij de 82nd (US) 
Airborne Division en drie 
man bij de Staf van het 1st 
British Airborne Corps). COV 
Gld zal namens het KCT 
kransen leggen in Arnhem 
en Nijmegen. Het korps en 
COV Gld stelt het zeer op 
prijs als veel leden hierbij  
aanwezig kunnen zijn. Meld 
u aan voor Nijmegen of Arn-
hem, aanvang is 19:00. Voor  
informatie en aanmelding kijk 
op www.covgelderland.nl.  

1. 18e Bloesemtocht 
 
Op zaterdag 17 april 2010 
vindt alweer de 18e Bloe-
semtocht te Geldermalsen 
plaats. De Bloesemtocht 
biedt voor een ieder wat wils 
met vier afstanden. U kunt 
kiezen uit vier afstanden: 8, 
15, 25 of 40 km.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De routes van de Bloesem-
tocht lopen langs de oevers 
van de Linge. Na de over-
steek over de Linge wandelt 
u door boomgaarden, over 
dijken en terreinen die alleen 
voor de Bloemsemtocht zijn 
opengesteld. Meer informa-
tie en inschrijving is te vin-
den via 
www.covgelderland.nl.   

2. Buitengewone Vlag-
genparade Bronbeek 
 
Het is een goed gebruik 
om Koninginnedag te ope-
nen met een Buitengewone 
Vlaggenparade. Een mooie 
gelegenheid om uiting te 
geven aan de gevoelens van 
de aanhankelijkheid jegens 
Hare Majesteit de Konin-
gin. COV Gld is door de 
commandant van Bronbeek, 
Kolonel Geert Noordanus, 
uitgenodigd deze plechtig-
heid, met een grote groep bij 
te wonen. Het bestuur van 
COV Gld nodigt u uit om de 
Vlaggenparade bij te wonen 
op 30 april 2010. Aanvang 
08:45 voor de Comman-
dantswoning op het land-
goed Bronbeek. Aanvang 
Vlaggenparade 08:45 en  
aansluitend koffie in de Kum-
pulan. Voor aanmelding, 
inschrijving (verplicht! ) en 
meer logistieke informatie 
betreffende de buitengewo-
ne vlaggenparade, surf naar 
www.covgelderland.nl (tab 
Vlaggenparade Bronbeek). 

Neem deel aan COV Gld activiteiten in april en mei  

KCT nieuws  
5. Wederom hoge on-
derscheidingen voor 
commando’s 

Op 14 april reikt  van demis-
sionair minister Eimert van 
Middelkoop, namens Konin-
gin Beatrix  dapperheidon-
derscheidingen uit . 5 van de 
te decoreren militairen ver-
vullen functies binnen het 
Korps Commandotroepen of 
bij bijzondere interventie of 

arrestatie-eenheden van 
Defensie en politie. Allen 
worden onderscheiden voor 
individuele heldendaden 
tijdens hun inzet in Afghanis-
tan.  

6. “Snedderlounge” 
 
Op 22 maart jl. heeft Kolonel 
Querido de nieuwe ontspan-
ningsruimte met de naam 
“Snedderlounge” geopend.   
De oorspronkelijke kantine is 
omgetoverd tot een gezellige 
ontspanningsruimte met o.a. 
bar, biljart en voetbalspel. 
Oud-commando Jos Antens 
heeft een prachtige muur-
schildering gemaakt. Zie op 
www.covgelderland.nl  
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4. Groene baret voor C- 
KCT (tijdelijk draagrecht)   
 
Kolonel Rob Querido, heeft 
op 2 april uit handen van 
Commandant Landstrijd-
krachten Rob Bertholee de 
groene baret ontvangen. 
Hiermee wordt de goede 
traditie in ere hersteld dat de 
C-KCT per definitie drager 
van de groene baret is, ook 
als hij de commando-
opleiding niet gedaan heeft.  


