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   UITNODIGING VAN HET BESTUUR 
 
Als eerste wenst het bestuur van COV Zeeland u en uw dierbaren het allerbeste 
en vooral een goede gezondheid voor 2023.  
Het nieuwe jaar brengt ons als vereniging hopelijk gezelligheid, leuke 
activiteiten, ledenaanwas, gezondheid bij de leden en ‘groene’ energie. 
Het bestuur kijkt er naar uit om elkaar met een gezellige activiteit te zien en te 
spreken. 
 
Om het jaar meteen goed te beginnen, nodigen wij u dan ook met genoegen, 
met uw partner of introducee, uit voor de  

Nieuwjaarsbijeenkomst met kegelactiviteit op 
 

zaterdag 28 januari 2023 van 11.30 tot 17.30 uur  
Locatie: Clubhuis ‘Kegelclub ZKB, Haringvlietplein 5, 4301 XG Zierikzee 
 
De uitnodiging geldt met nadruk ook onze ‘buitengewone leden’, de dames die 
in de afgelopen jaren hun partner hebben verloren, met introducee. Zo houden 
we graag ook met u de commandoband levend. 
 
We verwelkomen ook graag weer de jonge(re) en nieuwe leden. De jonge 
‘waaghalzen’ die vorig jaar voor het eerst kennismaakten met de edele 
kegelsport ondervonden al snel dat dit spel lastiger is dan de moderne vorm 
‘bowling’. Er werd zwaar gestreden om de persoonlijke en de team- 
overwinning. (Die overigens werd gewonnen door een damesploeg!) 
 
Wat kunt u op 28 januari verwachten? 
U wordt ontvangen met koffie met iets erbij. U krijgt twee consumptiemunten. 
Er wordt gezorgd voor een lunch en later op de middag wat snacks. 
Alle aanwezigen ontvangen een herinnering en aan de winnaars van de 
kegelcompetitie worden prijzen uitgereikt. 
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Doet u niet mee aan het kegelspel? Aanmoedigingen voor de deelnemers zijn 
van onschatbare waarde en verhogen de sfeer! 

De namen Oostlander en Okker horen onverbrekelijk bij deze activiteit en, mits 
in goeden doen, zullen zij zeker aanwezig zijn. Cok en haar dochters hebben 
ook aangegeven op de dag zelf de organisatie te willen bijstaan. Als ieder 
echter een handje helpt, wordt het zeker weer zo’n succes als vorig jaar. 

Voor een goede sfeer en een gezellig praatje zorgen we gezamenlijk. 
 
Kosten kunnen vooraf overgemaakt worden aan de penningmeester: 
IBAN, NL04 INGB 0001898141 of cash bij binnenkomst op de dag zelf. 
 
Heren leden:   € 20,00 , met partner: € 35,00 
Dames-leden: € 15,00; introducees : € 15,00 

 
Twee consumptiemunten inbegrepen. Verdere consumpties op eigen kosten. 
Neem vooral contant geld mee. Er kan niet worden gepind. 
 
*Voor Zeeuws-Vlaamse leden: De tunnel is op 28 januari tolvrij. 
 
We weten uiteraard graag vooraf hoeveel mensen we kunnen verwachten. 
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 of introducee bij deze eerste activiteit in het 
nieuwe jaar. Laat zien dat u de vereniging een warm hart toedraagt. Onze band 
met elkaar is onze gezamenlijke achtergrond. 
 
We hopen op een grote opkomst! 
 
Het bestuur: supervisor: Menno Weber,  
Dirk Dekker, Edward Weijers, Co Baas, Ellie de Jonge,  
 
U kunt bij uw aanmelding aangeven of andere leden met u kunnen meerijden.  
En mocht u graag mee willen rijden met iemand, dan kunt u contact opnemen 
met het secretariaat als u wilt weten wie uit uw buurt is aangemeld 
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