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 NAJAARS ACTIVITEIT ZONDAG 23 SEPTEMBER TE GOES 

 

Het bestuur nodigt u uit om samen met uw partner, familieleden en vrienden 
deel te nemen aan een unieke najaarsactiviteit. 
   Torenzaal Slot Oostende  
   Singelstraat 5, 4461 HZ Goes 
 
Secretaris Menno Weber is er in nauwe samenwerking met Slot Oostende te Goes in 
geslaagd een optreden te regelen van Aristakes Jessayan. 
Aristakes is oud-commando en landelijk bekend als pianist-zanger. In 2016 is hij verkozen tot 
‘NS stationspianist’. Zie verder de bijgevoegde flyer. 

 
Aanvang concert 14.00 uur.  
Ticketprijs optreden: € 15,00 inclusief koffie/thee bij binnenkomst + 
pauzedrankje. 
Ticketprijs ‘inclusief Meet&Greet: € 25,00 voor wie na afloop van het optreden 
ook wil deelnemen aan de nazit met extra drankje en hapje. 
We ontmoeten Aristakes in de gewelvenkelder waar we kennis kunnen maken en napraten 
met Aris, die de aanwezigen zeker op een toegift zal trakteren. 
Er is een lift in het gebouw aanwezig. 

 
Het concert is openbaar, maar voor onze leden maken we het gemakkelijk.  
Meld u en uw gezelschap snel aan bij het secretariaat: 
covzeeland@korpscommandotroepen.nl  

Kosten overmaken op het rekeningnummer van onze vereniging:  
NL04 INGB 000189 8141 
T.n.v Commandovereniging Zeeland, met vermelding van ‘concert Aristakes’ en het aantal 
tickets en aangeven voor welk deel u kaarten wilt hebben.  
Attentie: pas na betaling worden uw kaarten door Menno besteld. Zelf kaarten bestellen 
kan via de link op de flyer info.slotoostende.nl  
 

Neem zoveel mogelijk mensen mee naar dit unieke evenement! 

 
 

mailto:covzeeland@korpscommandotroepen.nl
http://www.covzeeland.nl/
mailto:covzeeland@korpscommandotroepen.nl


PARKEREN: 
Wie slecht ter been is kan uitstappen bij Slot Oostende. Parkeren: in dichtstbij zijnde 
parkeergarage of bijvoorbeeld op het Hollandiaplein (achter het stadskantoor) Parkeren op 
zondag op straat en plein is in Goes gratis. Voor parkeergarage geldt zondagtarief. 
  


