
Aan de leden van COV Zeeland 
 

Heren,  
Voor onze oud-commando’s die belangstelling hebben, breekt er een drukke tijd aan. Zelden 
wordt u zo’n keur aan activiteiten geboden in zo’n kort tijdsbestek. Graag breng ik u op 
verzoek niet alleen onze ‘eigen’ activiteiten (nogmaals) onder uw aandacht, maar geef 
tevens diverse uitnodigingen van ‘buitenaf’ aan u door. Op volgorde van datum:  
 

1. De INDIËHERDENKING in Terneuzen op vrijdag 31 augustus bij het monument aan de 
Koninginnelaan. In verband met verbouwing Goede Herderkerk ontvangst vanaf 
13.30 uur bij het monument. Aanvang herdenking 14.00 uur. Drie aanmeldingen 
binnen. Aanmelden nog mogelijk bij het secretariaat.  
 

2. DUTCH MARINES ROWING CHALLENGE  van 6-8 september een roeimarathon van 
ruim 150 km van Vlissingen naar Rotterdam. Op woensdag 5 september wordt om 
11.30 uur een landing uitgevoerd bij het Veiligheidscentrum in Westkapelle en wordt 
er een krans gelegd bij het monument. Onze vereniging is uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. In het kader van onze ‘verbondenheid’ met de mariniers, waar we 
jaarlijks welkom zijn voor ons schietproject, zal voorzitter Bram Steijn zich daar laten 
zien. Wie van onze leden aanwezig wil zijn kan dat op persoonlijke titel doen.  
 

3. ‘ANJERCONCERT’ door de Marinierskapel der Koninklijke Marine op 7 september in 
Sportcentrum Laco te Zierikzee op uitnodiging van Stichting Veteranen Schouwen-
Duiveland en de gemeente Zierikzee. 
Aangemeld: in totaal 20 personen. Leden met hun echtgenotes.  Aanmelding via 
secretariaat gesloten. 
 

4. HAPPY HOUR na de bestuursvergadering op vrijdag 14 september van 15.30 -17.00 
uur. Het bestuur komt naar u toe in ‘Kookcentrum Krommenhoeke’. Krommenhoeke 
1, Biggekerke. Noteer alvast de datum. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 

 
5. KONINGSCHIETEN op uitnodiging van COV Limburg op zaterdag 22 september. Mario 

en Evelien Verhoeven verdedigen daar hun titel. Zie voor informatie en aanmelding 
de bijlage. 

 
6. NAJAARSACTIVITEIT COV ZEELAND: Optreden Aristakes in Slot Oostende te Goes op 

zondag 23 september, “Aris zingt ‘mooie liedjes.” Zie de uitnodiging en flyer die u 
heeft ontvangen. Aanvang 14.00 uur. Aanmelden bij secretariaat, bedrag kaarten 
overmaken aan penningmeester Co Baas . NL04 INGB 00018981 141 tnv 
Commandovereniging Zeeland met vermelding van aantal kaarten. Menno zorgt na 
betaling voor uw de kaarten. 
Het bestuur zal de pas afgetreden bestuursleden Cees van de Guchte en Bram van de 
Hage een oorkonde overhandigen (voor of na het concert) als blijk van waardering 
voor de vele jaren die zij hebben besteed aan de COV. We rekenen hierbij op uw 
belangstelling. 
 



Het bestuur hoopt u uiteraard vooral te zien op de eigen activiteiten: Happy Hour en 
optreden Aristakes.  
 
Met commandogroet,  
Bram Steijn 
Menno Weber 
Co Baas 
Ellie de Jonge, secretariaat 
covzeeland@korpscommandotroepen.nl  
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