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         Bestuur: 
Secretariaat:                                                                        Bram Steijn, voorzitter 
Park Beukenhof 3       Menno Weber, secretaris  
4421 BV Kapelle       Co Baas, penningmeester 
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 uit voor een 

Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 25 januari  2020 van 13.00 tot 16.30 uur   
Locatie: Omnium Goes, Zwembadweg 3, Goes 

 
We verlaten voor een paar uurtjes de Nederlandse winter en stappen met elkaar 
binnen in de warme sfeer van het ‘Tropische Bos’ van Omnium.   
 
In de Cuba-bar worden we ontvangen met koffie/thee en een tropisch koffiebroodje, waar  
voorzitter Bram Steijn ons welkom zal heten en secretaris Menno Weber ons uitleg geeft 
over het vervolg van het programma.  
Onder het genot van een tropisch (alcoholvrij) drankje in souvenirglas, zal de gids het een en 
ander vertellen over het tropisch bos. 
 
Verdeeld in twee groepen beginnen we onder leiding van de gids aan een wandeling door 
het tropisch bos. Het ‘bergpad’ voert ons omlaag, is rolstoelvriendelijk en ook goed te doen 
voor wie wat minder goed ter been is. 
 
In de besloten benedenruimte wachten we met een knabbel en een babbel tot ook de 
tweede groep gearriveerd is. De drankjes hier zijn rekening man.  
Als het gezelschap weer compleet is, wordt een bittergarnituur geserveerd. We brengen nog 
enige tijd gezellig met elkaar door, met een korte terugblik naar de gebeurtenissen van 2019 
en vooruitzien naar de activiteiten van 2020.  
 
-Bij vertrek krijgt u het souvenirglas en het boekje ‘Planten ABC’ mee. 

 

Bijdrage per persoon: € 15,00, echtparen € 25,00. Vooraf bij aanmelding over te maken aan 
de penningmeester, (IBAN) rek.nr. NL04  INGB 0001  8981 41  t.n.v. COV Zeeland   

 
Uw betaling geldt als aanmelding. Bij voorkeur vóór 20 januari 2020  

 
Het bestuur heet u graag van harte welkom om elkaar te ontmoeten en het beste te wensen 
in het nieuwe jaar. We hopen op een grote opkomst! 
 

Bram , Menno, Co, Ellie  
 
Kinderen/kleinkinderen, die meekomen of “opa&oma” wegbrengen/ophalen, kunnen voor € 7,00 
(iplv € 9,00) een entreebewijs kopen voor het zwembad. 
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