
3. Dagje Aerdt 
 
Op zaterdag 19 juni aan-
staande heeft COV Gld een 
bijzondere dag georgani-
seerd. Aerdt, een dorpje 
tussen dijk en water, omlijst 
door groen en stilte. Een 
prachtige bestemming voor 
een dagje uit. Een plaats die 
u zeker zal verrassen. Want 
er is veel te zien en te doen. 
Aerdt heeft voor iedereen 
wat wils. En dicht bij elkaar. 
Wij hebben voor deze 
dag gekozen voor drie inte-
ressante activiteiten. In de 
ochtend zullen we onder 
andere het eigentijdse merk-
lappenmuseum De Hofste-
de Heammaeker en de tui-
nen van Aerdt bezoeken. Na 
de gezamenlijke lunch in de 
tuinen, zullen we vervolgens 
een bezoek brengen aan het 
Dutch Commando Museum 
te Aerdt. Voor meer infor-
matie, aanmelding (ovv 
dagje Aerdt) en het pro-
gramma kijk op 
www.covgelderland.nl 
(pagina activiteitenschema)  

1. Nieuwe Sponsors 
 
Voor onze adverteerders is 
er de mogelijkheid om zich 
nu ook op onze website te 
presenteren. Sinds onze 
COV Gld website “nieuwe 
stijl” online is mogen we ons 
verheugen op een groeiend 

aantal bezoekers (gemiddeld 
4500 bezoekers per maand, 
gemeten over het afgelopen 
kwartaal). Voor onze spon-
sors is dit natuurlijk erg aan-
trekkelijk. Een veel breder 
bereik en meer publiek. We 
verwelkomen de site spon-
sors; Volvo Dealer Henk 
Scholten , J&C Productions 
en Hotel Zurschmitte . Meer 
informatie is te vinden op 
www.covgelderland.nl  

2. Forellenvissen 
 
Zaterdag 5 juni a.s. gaan wij 
weer hengelen naar forellen. 
Als het een beetje meezit 
neemt elke deelnemer een 
forel mee naar huis. We be-
ginnen om 12.00 uur met het 
vissen. Er wordt van te voren 
voor ons 17 kg. vis uitgezet 
in de vijver. Dat beloofd een 
goede vangst. Aan de deel-
nemers wordt een bijdrage 
gevraagd van € 11,00. Ter 
plekke is een hengel te huur. 
Evenals aas en een leefnet 
tegen een redelijke prijs.   
Het adres: Forellenvijver 
Breukink, Emmerweg 12 
7221 LA Steenderen. Telnr: 
0575 451250. Tijdschema 
van de dag: 11.00 uur - Ont-
vangst met een kopje koffie,  
Van 12.00 t/m 16.00 uur 
vissen en om 16.10 uur - 
Prijsuitreiking en gezellig 
nababbelen aan de bar van 
de blokhut. U kunt zich nog 
opgeven voor deze gezellige 
vismiddag, bij onze secreta-
ris via onze website op 
www.covgelderland.nl 

COV Gld nieuws en activiteiten in juni   

Algemeen nieuws  

5. Veteranendag 
 
De zesde Nederlandse Vete-
ranendag wordt dit jaar ge-
houden op zaterdag 26 juni 
in Den Haag. Met deze dag 
wordt zoals in voorgaande 
jaren op vele manieren stil-
gestaan bij de inzet van de 
Nederlandse militairen in het 
verleden, maar ook bij de 
activiteiten nu in het kader 
van vredesoperaties in ver-
schillende delen van de we-

reld. Voor de COV’n en de 
commandostichting is COV 
Zuid-Holland de organisator/ 
aanspreekpunt als het gaat 
om deelname van oud com-
commando’s aan het defilé. 
Op www.covgelderland.nl 
kunt u binnenkort meer 
nieuws en informatie verne-
men over hoe aan te melden 
of kijk alvast op de site van  
www.veteranendag.nl voor 
het programmaboekje  en 
laatste nieuws.  
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4. COV Gld T-shirt 
 
COV Gld heeft nu ook haar 
eigen vereniging T-shirt. Het 
is het bekende groene KCT 
T-shirt met geborduurd KCT 
embleem aangevuld met de 
tekst; Commandovereniging 
Gelderland. Dit T-shirt is 
verkrijgbaar in de maten L 
en XL en is via onze web-
shop te bestellen of te kopen 
op één van onze activiteiten- 
en/of verenigingsdagen. 


