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WELKOM 
 
Geachte bezoekers van de 14e Zeeuwse Veteranen Dag. 
 
Namens het bestuur van de Stichting Zeeuwse Veteranen Dag, heet ik u van harte welkom. 
Vooral natuurlijk de veteranen, maar ook allen die ons op de een of andere wijze steunen:  

• de Provincie Zeeland,  

• de gemeenten,  

• de sponsoren,  

• de circa 50 vrijwilligers. 
Deze zijn onontbeerlijk om deze dag mogelijk te maken. Wij hopen dat dit weer een mooie dag 
gaat worden waarin de maatschappij respect betoont aan veteranen en waarbij veteranen 
elkaar weer kunnen ontmoeten. 
 
We hebben weer een mooi programma met een ontvangst, een ceremonie, een defilé en een 
nazit in het Statencomplex. Wij zijn wel bezig te kijken of dat programma ook goed is voor de 
toekomst. Immers zo langzamerhand zijn oudere veteranen steeds minder in staat om de 
veteranen dag bij te wonen en het is duidelijk dat jongere veteranen anders in het leven staan 
en ook veelal andere wensen en behoeftes hebben. Uw wensen en ideeën zijn ons zeer 
welkom. 
 
We kijken daarbij ook naar onze collega’s van de Stadfeesten, Bellafesta en Podium Amateur 
Kunst. Samen met deze organisaties willen we een mooi Pinksterweekend aanbieden aan de 
Provincie Zeeland en in het bijzonder aan en in ons prachtige Middelburg, maar ook in de 
toekomst. 
 
Vorig jaar is het ons gelukt om in Middelburg een concert aan te bieden van de Fanfare 
Bereden Wapens van de Koninklijke Landmacht. Tot onze grote verrassing ziet het er bij het 
schrijven van dit programmaboekje naar uit dat we wederom vanuit Defensie een muziek 
gezelschap krijgen aangeboden: de Marinierskapel. En dat terwijl het in juni barst van de 
herdenkingen, reünies en veteranendagen. We staan kennelijk goed op de kaart en zijn daar 
trots op. 
 
Namens de Stichting wens ik u een zeer mooie dag toe. 
 
Drs. I.J. (Sjaak) Duine 
 

Kolonel der Jagers b.d. 
Voorzitter van de Stichting Zeeuwse Veteranendag 
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Programma Zeeuwse Veteranendag 
 

10.00 - 11.30 Ontvangst van de deelnemers en de gasten in het Statencomplex aan het 
Abdijplein 

11.30 Opening door de ceremoniemeester de heer H.A.J. Dronkers 
 

Welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting Zeeuwse Veteranendag 
kol bd  I.J. Duine  
Toespraak door de Commissaris der Koning de heer drs J.M.M. Polman 

12.15 - 12.30 Verzamelen op het Abdijplein voor de herdenking en de kranslegging 

12.30 - 13.15 Opening door ceremoniemeester de heer H.A.J. Dronkers  
 

Herdenkingstoespraak door de burgemeester van Middelburg de heer mr. 
H.M. Bergmann   
Herdenkingsgedicht door de heer H.A.J. Dronkers 

 
Overdenking door aalmoezenier mevrouw Brouwers 

 
Signaal Taptoe 

 
Een minuut stilte, gevolgd door het Wilhelmus 

 
Kranslegging in volgorde:  

 
·        Provincie Zeeland door de Commissaris der Koning en de voorzitter 

 
·        Burgemeester van Middelburg en eventueel andere burgemeesters  

 
·      Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, de luitenant Generaal H.  van      
       Griensven en eventueel andere militaire vertegenwoordigers  
·      Vertegenwoordigers van de veteranenorganisaties 

 
·        Eventueel bloemen door belangstellenden 

 
Lament 

13.30 - 13.55 Opstellen van de parade o.l.v. de paradecommandant en steward(s) 

13.55 Vertrek van de parade. Route: Balanspoort, Balans, Sint Pieterstraat, 
Damplein, Korte Delft, Lange Delft, Markt 

ca. 14.10 Aankondiging van het Defilé op de Markt en uitleg door de heer Dronkers 

ca. 14.15  Aankomst parade op de Markt 
 

Het defilé  wordt afgenomen door de Luitenant Generaal H. van Griensven 
en de burgemeester van Middelburg en eventueel andere burgemeesters. 
 
Voortzetting parade via Nieuwe Brug, Groenmarkt, Korte Brug en 
Balanspoort 

14.30 Aankomst op het Abdijplein, bedanken, afmelden en ontbinden van de 
detachementen door de Paradecommandant   

14.45 Nazit in het Statencomplex op het Abdijplein 

17.00 Einde Nazit 
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Marinierskapel  
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Sponsors / Ondersteuning: 
 

De 14e editie van de Zeeuwse Veteranendag is mede mogelijk gemaakt door medewerking 
van: 

 
Namens de overheid: 
 

• Provincie Zeeland 

• Gemeente Middelburg 

• Gemeente Hulst 

• Gemeente Reimerswaal 

• Gemeente Tholen 

• Gemeente Noord-Beveland 

• Gemeente Vlissingen 

• Gemeente Sluis 

• Gemeente Schouwen-Duiveland 

• Gemeente Terneuzen 

• Gemeente Veere 

• Gemeente Kapelle 

• Gemeente Goes 

• Gemeente Borsele 
 

Namens de (veteranen) organisaties: 
 

• Bond van Wapenbroeders Zeeland 

• VOMI Zeeland 

• AVOM Zeeland 

• COV Zeeland 

• COV VR-SSVCIE-KCT 

• BOSS 

• COM Zeeland 

• BNMO Zeeland 
 

Namens het bedrijfsleven: 
 

• Damen Schelde Naval Shipbuilding 

• Taxi Centrale Renesse 

• DeltaZeelandFonds 

• Brasserie de Huifkar 

• Adrienne Klein Monuta B.V.  

• Flowershop Oudeman 

• ITFY IT Dienstverlening Goes 

• Amadore Hotels 

• RBK verhuur 

• Scalda opleiding VeVa 

• GerBro 

• Drukkerij Zoeteweij Yerseke 

• Vereniging Ondernemers 
Middelburg 

• St. Moerman promotie Vlissingen 
 

Ondersteuning: 
 

• HH Petrus en Pauluskerk 

• Vfonds 

• Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp  

• Wings to Victory 

• Familie Vossers 

• Rode Kruis 

• Stichting Magirius 1931 

• Politie Zeeland-West-Brabant 

• Marinierskapel 

• Interscaldis Pipes & Drums 

• Muziekvereniging Arnemuiden 

• Chr. Drumfanfare Hosanna 

• Deltaband Vlissingen 

• Juliana Korpsen Middelburg 

• Johan Friso jeugdkorps 

• Muziekvereniging ONDA 
 

En uiteraard een veelvoud aan donateurs 
(te veel om allemaal persoonlijk te vermelden) 
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WILHELMUS VAN NASSOUWE 1e couplet 

 

 

 

  

Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een 

prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd, den koning 

van Hispanje heb ik altijd geeerd. 
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Veiligheidsinstructie 
 

Ook dit jaar zullen er tijdens verschillende festiviteiten weer stewards aanwezig zijn. Deze zijn 
te herkenen aan de reflecterende hesjes. U kunt bij hen terecht met vragen en zij kunnen u 
indien gewenst begeleiden. Om ieders veiligheid, waar mogelijk te kunnen borgen, verzoeken 
wij u vriendelijk, maar dringend om instructies van de stewards op te volgen.  
 
Bij calamiteiten, wordt u (via de geluidsinstallatie en/of door de coördinatoren en stewards) 
verzocht om zich te verplaatsen naar de HH Petrus en Pauluskerk.  

 
TENSLOTTE 

 
Beste gasten van de Zeeuwse Veteranen Dag. 
 
Wij als bestuur en de vele vrijwilligers hopen dat u genoten hebt. Wij zouden het wel 
waarderen dat als u opmerkingen, verbeterpunten, complimenten en advies heeft, dit aan ons 
doorgeeft. Wij steven er naar om volgend jaar een nog beter programma te bieden.  
 
Goede thuisreis en tot volgend jaar. 
 
  
Sjaak Duine 
Voorzitter 
 

Tel.: 0653356742 
voorzitter@zeeuwseveteranendag.org 


