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COLOFON
Het informatie bulletin (verder te noemen het I.B) is het verenigingsorgaan van de
V.O.F.E. ( Vereniging van Oud Fokker Employees)
Het verschijnt 1 x per jaar met dank aan Fokker Aerostructures te Papendrecht.
Ingezonden stukken worden met bronvermelding opgenomen onder verantwoording
van de inzender. Verspreiding vindt plaats per post.
Het wordt naar alle leden gestuurd. De website www.vofeypenburg.nl is
daarnaast de meest recente informatiebron. U kunt het I.B. ook vinden op onze website
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Van de Voorzitter

Het jaar is zo weer om. Tenminste zo voel ik het toen ik gevraagd werd om een stukje te
schrijven voor deze nieuwsbrief.
Wij moeten het helaas op deze manier doen omdat de persoon die de boekjes voor ons drukte
en verzond met pensioen is gegaan. Wij moeten het nu zelf doen en dat gaat ons veel geld
kosten.
De tijd gaat vooruit en wij moeten ook met onze tijd meegaan of wij het willen of niet. Wij
worden door alle instellingen gedwongen het via de computer te doen.
De personen die dit bedenken, houden geen rekening met onze categorie. Er zijn er toch velen
van ons die niet of moeizaam met de computer kunnen omgaan.
Dan reageren die personen wel dat je wel kinderen hebt of iemand in de omgeving die je kan
helpen. Helaas is dat ook niet altijd het geval.
Goed, nu het afgelopen jaar. Tengevolge van de bouwwoede en bezuinigingen van de
gemeente Rijswijk, zijn wij verplicht geworden een andere locatie te zoeken. Wij vonden dat
in hetzelfde tenniscentrum als de kerstborrel reeds heeft plaatsgevonden. Ik heb het als prettig
ervaren. Ik hoop U ook.
Het is een goed jaar geweest, waarbij uiteraard velen ons zijn weer ontvallen. Wij worden
allemaal ouder en komen het dus steeds meer tegen. Tijdens de kerstborrel kom ik er nog wel
op terug.
Ik hoop dat U persoonlijk een goed jaar heeft gehad. Ik hoop ook dat wij als VOFE nog jaren
zullen blijven bestaan. Ik was afgelopen zaterdag op een bijeenkomst van een blad wat altijd
schrijft over Oude Stijl Jazz. Het was de 102'de keer. Het is toch een publiek wat ook een
beetje uitsterft maar gelukkig komen er af en toe wel jongeren bij. De presentatrice sprak de
wens uit om door te gaan tot de 200'ste bijeenkomst. Dat hoop ik met de VOFE ook, al zal dat
wel wat minder zijn.
Ik wens alle leden prettige feestdagen en een voorspoedig 2016 toe.
Henk Klootwijk

Van de vicevoorzitter

We zijn weer in de herfst aanbeland. Tijd om hier ook weer van te genieten.
De soos is weer van start gegaan in Tennispark Welgelegen in Rijswijk en we hebben het daarin ons
nieuwe onderkomen goed naar ons zin.
Dus kom gerust even buurten op een 2e dinsdag van de maand.
Steeds meer van de collega’s komen in de pensioen gerechtigde leeftijd en stoppen met werken. Wat
ga je dan doen? Ik ben inmiddels al weer bijna 3 jaar gestopt en vermaak me prima. Wat doe je dan!
Ik ben nog steeds actief met sporten. Ik speel nog Softbal en heb een eigen team met jongeren en
ouderen erin. Trainen, competitie, toernooien en klussen op de club in “team”verband doen we
daar. Het seizoen zit er nu op. Het is een zomersport, dus ben ik inmiddels 1 keer per week aan het
schaatsen in het Silverdome ( met 2 oud Fokker medewerkers). Verder ga ik met mijn vrouw veel
fietsen en wandelen in de weekenden. Nederland is zo mooi en gevarieerd.
Ja naast de verkenning van Nederland reizen we ook graag de wereld over . We zijn inmiddels in heel
wat landen geweest. Gelukkig kunnen we zelf bepalen wanneer we gaan en dat geeft vrijheid.
Zo zijn we de afgelopen jaren geweest in de USA, Costa Rica, Cuba, Zuid Afrika, Marokko, Tunesië,
Jordanië, Egypte, Macedonië, Kroatië, China, Indonesië, Thailand, Laos en Cambodja . Binnen Europa
hebben we ook wel alle landen aangedaan en tussendoor doen we ook steden tripjes. Half
November gaan we weer een reis maken naar Myanmar. Cultuur en het “gewone” leven daar
ervaren.
Verder heb ik een volkstuintje . Lekker aanmodderen en eigen groente en fruit kweken. Inmiddels
vind ik kokkerellen ook leuk en dat vindt mijn vrouw ook wel handig want die is nog aan het werk.
Ja, en dan zijn er nog de “gewone”dingen als je kinderen , familie, het huishoudelijke werk,
boodschappen, de VOFE enz. Dus je begrijpt het . Ik vermaak me best.
Nu we in de herfst zijn aanbeland wil ik toch nog iemand in het zonnetje zetten.
Dit zonder iemand anders iets te kort te doen.
( hier stond een verhaaltje over de website knutselaar, maar dat heb ik (Ed) weg gehaald.)
Namens het bestuur nodig ik jullie dan ook uit om dit jaar weer naar de Kerstborrel te komen op
vrijdagmiddag 11 december 2015, van 13:00 tot ca. 16:00 uur. De eerste 2 consumpties zijn voor
rekening van de VOFE, daarna maar zelf afrekenen. Net als in 2014 is de locatie
Tennispark “Welgelegen ” in Rijswijk, Laan te Blotinghe 1, 2282 NJ Rijswijk (Z-H)
Ik ben dan ook net terug van mijn Myanmar reis en kan ik daar op de kerstborrel wat over vertellen.
Ik hoop jullie dan te ontmoeten.

Foto van Sjanghai
Flip Westerhoff

Van de secretaris

Ook dit jaar zijn ons weer vele voormalig collega`s ontvallen. Te weten:

Arie Vingerling, Witperkas Nakorikantodas, Jan van Zeist, Cor Zuidgeest, Piet Koelemij,
Dick van der Meer, Mw. Bep van Duuren, Dick van der Kleij, Gerard Oudenaarden.
Ons medeleven gaat uit naar al hun nabestaanden en familieleden.
Algemeen
Op het moment van schrijven hebben we 197 leden. Door de helaas vele sterfgevallen van de laatste
tijd moest de lijst wat aangepast worden. Wel hebben er in 2015 weer nieuwe leden bij gekregen
dus de club blijft toch wel aardig stabiel.
Op de website staat een aanmeldformulier om lid te worden.
U ontvangt met deze uitgave van het IB weer de gebruikelijke acceptgiro voor de contributie.
Volgend jaar moeten we dit anders gaan doen. Papendrecht kan geen boekje meer maken en zullen
we dus een andere manier moeten vinden. Voor de hand ligt natuurlijk dit via email te doen, maar
helaas heeft niet iedereen dit. We kunnen een betaallink op de website zetten via PayPal en u dan
een herinnerings mailtje sturen. U moet dan wel een PayPal account aanmaken. Dit werkt prima,
ook voor andere aankopen via internet.

De leden zonder internet bereiken we dan echter niet meer en dat zijn nou juist de ouderen die we
wel willen behouden voor de club.
ALV. (Algemene ledenvergadering)
We houden weer een algemene ledenvergadering en wel op dinsdag
10 november, tevens SOOS. Aanvang 13:30 uur. Restaurant open om 13:00 uur.
Graag even een melding als u komt, wat we hopen, aan de secretaris. Tel: 0793510035
of mobiel 0644544279 of een mailtje: Ejbezuijen@cs.com
Kerstborrel 2015
Die is op vrijdag 11 december. Aanvang 13:00 uur. De locatie is:
Tennispark “ Welgelegen ” in Rijswijk, Laan te Blotinghe 1, 2282 NJ Rijswijk.
Ed Bezuijen

Van de penningmeester

In dit informatiebulletin krijgt u weer een acceptgiro meegezonden
Het financiële boekjaar loopt van 1 augustus 2015 tot 31 juli 2016. De contributie bedraagt nog
steeds € 12,00 voor echtparen en € 7.00 voor singles. Extra bijdragen zijn altijd welkom
Ik heb een vriendelijk doch dringend verzoek: Invullen van acceptgiro:
1. Uw giro of banknummer (dit jaar gelden de IBAN BANKNUMMERS.)
2. Uw naam en adres.
3. Het over te maken bedrag.
4. Uw handtekening.
Als een van deze gegevens ontbreekt, dan wordt de overmaking niet uitgevoerd.
DE GROTE CLUBACTIE
Met ingang van dit jaar doen wij niet meer mee met deze actie en wel om twee redenen.
1. Het prijzenpakket is de laatste jaren zeer versoberd en de kans op een prijs(je) is zeer klein
geworden.
2. Wij alle loten niet meer kwijt raakten.
Met het kopen van loten steunde U de kas van de vereniging,
Dat steunen kunt u nog doen door naast de verplichte contributie een extra bedrag over te maken.

WAT TE DOEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN PENSIOENGERECHTIGDE:
Recentelijk werd ik gebeld door de nabestaanden van een overleden lid.
Zij hebben contact gezocht met Delta Loyd om dit overlijden te melden.
Hierbij is een misverstand ontstaan en dat was de reden om mij te bellen.
Ik heb contact opgenomen met de gemeente en Delta Loyd
Bij overlijden licht de begrafenis ondernemer de gemeente in.
De gemeente meld het overlijden bij allerlei instanties. Bij mijn contact met de gemeente kreeg ik
geen zekerheid dat pensioensfondsen worden ingelicht.
Delta Loyd vertelde mij dat het verstandig , is om problemen te voorkomen, u het volgende moet
doen: stuur een kopie van de overlijdensakte en het polisnummer naar
DELTA LOYD PENSIOEN NV
POSTBUS 1000
1000 BA AMSTERDAM
Dan komt het in orde.
Fons Knul

Fokker wordt overgenomen door het Britse GKN, voor 706 miljoen
Het Nederlandse vliegtuigbedrijf Fokker wordt overgenomen door het Britse GKN voor € 706 miljoen

Door Carlijn Vis. Overgenomen van internet. Artikel datum: 28 juli 2015

De Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker Services in Hoogerheide. Foto ANP / Lex van Lieshout
Het Nederlandse vliegtuigbedrijf Fokker Technologies wordt overgenomen door het Britse GKN voor
706 miljoen euro. Dat meldt GKN Aerospace op zijn website.
Het ingenieursbedrijf uit het Verenigd Koninkrijk koopt Fokker Technologies Group van de Britse
investeerder Arle Capital. Het Nederlandse bedrijf telt bijna 5.000 medewerkers en heeft vestigingen
in Europa, Noord-Amerika en Azië. In 2014 had Fokker een omzet van 758 miljoen euro. Dat was een
daling van 0,5 procent. De operationele winst steeg van 47 naar 53 miljoen euro.

Waarom Fokker interessant
is voor GKN
NRC-redacteur Carola Houtekamer sprak met de topman van Fokker Technologies, Hans Büthker:
“GKM heeft ons vooral overgenomen vanwege de sleutelrol die Fokker in Nederland speelt. Fokker is
toonaangevend als het gaat om opdrachten die zijn verbonden aan de Nederlandse overheid, zoals
de JSF. Zelf is GKM wat weggezakt in de defensieportefeuille.”

Fokker Technologies
Fokker Technologies bouwt geen complete vliegtuigen, maar werkt samen met andere
vliegtuigenbouwers, waaronder Lockheed Martin, Airbus, Boeing en Bombardier. Fokker is
gespecialiseerd in het maken van onderdelen, elektrische systemen en landingsgestellen. Daarnaast
voorziet het bedrijf ook in onderhoud en reparatie van die onderdelen voor
luchtvaartmaatschappijen en voert het onderhoud aan toestellen die door Fokker Aircraft zijn
gebouwd.
Fokker Technologies is een restant van de voormalige vliegtuigfabrikant Fokker die in 1996 failliet
ging. Vier gezonde bedrijfsonderdelen maakten een doorstart onder de vleugels van
industrieconcern Stork. Fokker heet sinds 2011 Fokker Technologies.
De vier bedrijfsonderdelen zijn: Fokker Aerostructures, Fokker Landing Gear, Fokker Elmo en Fokker
Services. In 2012 werd de vliegtuigonderdelenmaker volledig losgekoppeld van het Stork-concern,
om financieel zelfstandig te opereren.
De laatste jaren haalde Fokker vooral het nieuws met opdrachten gerelateerd aan de productie van
de JSF-straaljager (F-35)

GKN Aerospace
GKN werd opgericht in 1759 en heette voorheen Guest, Keen and Nettlefolds. Kevin Cummings, CEO
van GKN Aerospace, zegt:
“Fokker versterkt de positie van GKN Aerospace als marktleider en onze wereldwijde
productiefaciliteiten.”
Het hoofdkantoor van Fokker blijft in Nederland.

Nederlands succes
NRC-redacteur Mark Duursma schreef vorige maand een reportage over het succes van Nederland
als toeleverancier in de vliegtuigbouw. Op de Paris Air Show Le Bourget zocht hij naar een verklaring
voor het Nederlands succes. Hij schreef:
“De kracht van de Nederlandse aerospace-bedrijven ligt volgens Frank Jansen, directeur van
brancheorganisatie Netherlands Aerospace Group, in het ontwikkelen van lichte materialen voor de
romp van vliegtuigen – kunststoffen als composieten en thermoplasten.”
Duursma sprak ook met Hans Büthker:
“Airbus en Boeing nemen nu kleine stappen. Ze perfectioneren bestaande modellen en willen die
vooral lichter, zuiniger en goedkoper maken. Daar spelen wij als toeleverancier van onderdelen en
materialen een grote rol bij.”
Dat Fokker tot 1996 zelf vliegtuigen bouwde, is volgens Büthker daarbij een voordeel:
“Wij denken nog steeds als integrator, als een partij die eindverantwoordelijk is voor het hele
vliegtuig. We zijn als first tier supplier nauw verbonden met de bouwers. En als je eenmaal meewerkt
aan een vliegtuigtype duurt zo’n partnerschap heel lang, dat is prettig.”
Fokker verwacht de komende jaren sterke resultaten te boeken, vooral dankzij meerjarige contracten
met vliegtuigmakers als Airbus en Lockheed Martin.

