
 
 
Van: Coordinator Commandoverenigingen [mailto:coordinatorcov@korpscommandotroepen.nl]  
Onderwerp: Uitnodiging Commando borrel op donderdag 30 augustus 2018 

 
Geachte secretarissen, 
 
Ter info en graag verspreiden onder uw leden. 
-------------------------------------------------------------- 
Met veel plezier mogen we u (en de uwen) uitnodigen voor de volgende commando borrel op 
donderdag 30 augustus 2018.  
 
Zeker in de afgelopen vakantie periode is het een mooie gelegenheid om de maten weer te spreken 
en in de groene sferen te genieten van een uitstekende blauwe hap met een drankje.  
Zoals gebruikelijk verzorgd door Eric van Amerongen van Zalen centrum Schuttershof. Natuurlijk blijft 
iedereen met een groen gevoel welkom en is het iedere keer weer mooi dat er nieuwe gezichten zijn 
en er nieuwe contacten gelegd worden. 
Dus schroom niet ook voor een eerste keer is het nooit te laat. 
 
U bent van harte welkom op de derde commando borrel van 2018 vanaf 17.00 uur aan de 
Gastelseweg 7 te Roosendaal. We houden ons aan de gemaakte afspraak: ieder kwartaal de tweede 
maand en dan van deze tweede maand de laatste de laatste donderdag.  
Dus u kunt de volgende commando borrel alvast in uw agenda zetten. 
 
Er is ook weer een selectie van de Commando Toko aanwezig, dus de mooie spullen kunnen weer 
van eigenaar verwisselen. Sander de Vries staat open voor iedere suggestie en de collectie breidt zich 
iedere keer uit. 
 
De commando gemeenschap bruist. Om enkele hoogte punten te noemen: in de afgelopen periode 
hebben we een stemmige herdenking in Roermond gehad, een indrukwekkende twee daagse 
wandeltocht over de Market Garden gronden met een gedenkwaardig bezoek aan het graf van 
commando A.M. Bakhuys Roozeboom en natuurlijk de barbecue van COV West Brabant waar u ook 
bijvoorbeeld als introducé van harte welkom bent. Alvast een goed idee voor 2019. Er is altijd wat te 
doen.     
 
Wij ontmoeten u graag donderdag 30 augustus. 
 
Namens de organisatie 
Wouter Hillenbrink 
-------------------------------------------------------------- 

mailto:coordinatorcov@korpscommandotroepen.nl

