
FEESTELIJKE NIEUWJAARSBIJEENKOMST IN CAFÉ DE FIETS 
 

 

De nieuwjaarsbijeenkomst van COV 
Zeeland is een buitengewoon geslaagde 
happening geworden. Het bestuur 
verwelkomde op zaterdag 13 januari 2018 
zo’n 40 deelnemers in café De Fiets in 
Zoutelande. 
 
Vorig jaar was het nog een spontaan 
opgekomen plan om in de pas geopende 
horecagelegenheid van ons medelid Stijn 
Leijnse en zijn broer Bart een 

nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren voor COV Zeeland. Er bleek genoeg belangstelling te zijn 
voor een herhaling. Dit jaar was er voldoende tijd voor een goede voorbereiding en werden er 
prima afspraken gemaakt met de gebroeders Leijnse. 
Spijtig voor de argeloos binnenlopende bezoekers, maar vanaf 15.00 uur was er geen zitplaats 
meer te vinden in café De Fiets. Driekwart van de ruimte was gereserveerd voor de leden van de 
COV met hun dames. Commandovlaggen, 
groene baretten, reüniejacks en andere 
kledij maakten de mensen snel duidelijk dat 
de tent in beslag genomen was door oud-
commando’s die hun commandoverleden 
niet verloochenden. Oud(er )en jong(er), 
zorgden voor een commandosfeer die 
stond als een huis. 
 
In het bijzonder secretaris Menno Weber 
heeft zich  ingespannen om er een geslaagd 
feest van te maken. Commandovlaggen als 
decoratie, een gratis sleutelkoord met commando-opdruk als aardigheidje bij binnenkomst, 
muntjes voor een consumptie, mini taartjes met  het commandologo, en een loterij met leuke 
prijsjes, alles leidde tot een geslaagd feestje. 
Zelfs de kas was in stijl: een oud munitiekistje werd de veilige opbergplek voor de financiële 
bijdrage. 
De meeste deelnemers hadden zich met hun dames vooraf aangemeld, wat met het oog op de 
bestelling van de petit-fourtjes handig was, maar ook voor de nog spontaan binnenlopende leden 
was er een ‘gedecoreerd’ zoet hapje. 

 
 
Voorzitter Bram Steijn sprak een 
welkomstwoord en ook Menno 
verwelkomde de gasten. De vereniging 
heeft in 2017 helaas afscheid moeten 
nemen van zes leden en drie door 
opzegging van het lidmaatschap om 
verschillende redenen. Menno besloot zijn 
speech met het noemen van de namen van 
de overledenen waarna het glas werd 
geheven op hun nagedachtenis. 



 
Het idee om een loterij te houden viel in 
goede aarde. De dames Steijn, Weber en 
De Jonge hadden de handen vol aan de 
verkoop van de lootjes. Spannend werd het 
toen de voorzitter de lootjes uit de baret 
van Menno (ongezien natuurlijk) mocht 
vissen. Veel ooohs en teleurgestelde 
aahhhs bij elke prijs die gewonnen werd. 
En, zoals vaak gebeurt, vielen verschillende 
prijzen aan één tafel, en zelfs ook bij één 
persoon. 
 
De bitterballen, gesponsord door café De Fiets,  waren in een ommezien verorberd, de tap deed 
goede zaken en ook de frisdrank-afdeling had de handen vol. 
Drie jongere aspirant-leden vonden de bijeenkomst zo gezellig, dat zij aan het eind van de 
bijeenkomst besloten om zich aan te melden als lid, een verheugende aanvulling voor de 
vereniging die wel wat ‘jong’ bloed kan gebruiken, gezien de vergrijzing die onverminderd  
doorgaat. 
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