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         Bestuur: 
Secretariaat:                                                                        Dirk Dekker, voorzitter 
Park Beukenhof 3       Menno Weber, secretaris  
4421 BV Kapelle       Edward Weijers, penningm. 

Co Baas, websitebeheer 
Tel. 0113-621512        Ellie de Jonge, ass. secr. 
    

E-Mail : covzeeland@korpscommandotroepen.nl  
Website: www.covzeeland.nl 

 
   UITNODIGING VAN HET BESTUUR 
 
Het bestuur nodigt u en uw partner / familieleden uit voor een 

Bijeenkomst met kegelactiviteit op 
 

zaterdag 12 maart 2022 van 11.00 tot 16.30 uur  
Locatie: Clubhuis Kegelclub ‘ZKB”, Haringvlietplein 5, 4301 XG Zierikzee 
 

Het bestuur is verheugd dat het weer mogelijk is om als vereniging samen te 
komen. We kijken er naar uit om elkaar met een gezellige activiteit te zien en te 
spreken. 
 
We zullen die middag zeker ook stilstaan bij de leden die ons de afgelopen 
periode ontvallen zijn. Naast Rinus Oostlander, niet alleen oud-voorzitter en 
erelid, maar ook het gezicht van de kegelwedstrijden, herdenken we Lou Traas, 
Jan Reijnhoudt, Rinus Verseput, Gilles de Kok en Bertus Hoondert. 
 
We nodigen daarom nadrukkelijk hun partners uit met familieleden om ook 
hen de commandoband te laten voelen waar hun partner en vader zo 
onderdeel van was. 
 
Op de jonge en nieuwe leden doen we nu nog meer een beroep om ook 
aanwezig te zijn. Zij zullen steeds meer de nieuwe gezichten van de vereniging 
worden. En, heren, kegelen is echt geen oude mannensport. Onderschat het 
niet! Wie wel eens op de bowlingbaan heeft gestaan zal ervaren dat ‘kegelen’ 
als voorloper van het moderne bowling, moeilijker is! 
 
Wat kunt u op 12 maart verwachten? 
Koffie met iets erbij, een lunch met soep en broodjes, een verloting en voor wie 
wil een potje kegelen onder leiding van Theo Okker.  
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Theo is die dag onze locatiegastheer, fungeert als scheidsrechter en zorgt voor 
speluitleg en baanveiligheid. 
Voor een goede sfeer en een gezellig praatje zorgen we gezamenlijk. 

 
Als u niet aan het kegelspel kunt of wilt meedoen, komt u dan de deelnemers 
aanmoedigen! Het is een spannende ervaring om de strijdende partijen op de 
vier banen in actie te zien en wie met de ‘prijzenpot’ naar huis gaat. 

 
Kosten, af te rekenen bij binnenkomst: 
Heren:  € 15,00, heren met partner: € 25,00 
Dames-leden: € 12,50; introducees 10,00 

 
Twee consumptiemunten inbegrepen. 
Neem vooral contant geld mee voor de extra consumpties, die zijn voor 
rekening man. 
 
We weten uiteraard graag vooraf voor hoeveel mensen we de lunch moeten 
bestellen. 
Meld u zo spoedig mogelijk aan bij het secretariaat en met hoeveel personen: 
Tel. 0113-621512 of covzeeland@korpscommandotroepen.nl  

 
Graag zien we u allen met partner / familieleden bij deze eerste activiteit sinds 
lange tijd. Laat door uw aanwezigheid zien dat u de vereniging een warm hart 
toedraagt. Onze band met elkaar is onze gezamenlijke achtergrond. 

Het thema van de Korpsreünie op 1 mei is niet voor niets: 
TROTS & KAMERAADSCHAP 

 
We hopen op een grote opkomst! 
 
Het bestuur: supervisor: Menno Weber,  
Dirk Dekker, Edward Weijers, Co Baas, Ellie de Jonge,  
Locatiegastheer: Theo Okker 
 
 
Mocht u graag samen willen rijden, dan kunt u desgewenst contact opnemen 
met het secretariaat als u wilt weten wie uit uw buurt is aangemeld. 
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