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Eens een Fokkeriaan, voor altijd een Fokkeriaan

Nieuwsbrief van de VOFE
De website
www.vofey
penburg.nl
is opgestart
in 2009.
Onze club
bestaat nu,
7/9/2016,
uit 201
leden.
We verliezen helaas
leden, maar
er komen
ook nieuwe
bij.
Stuur foto`s
van Ypenburg naar
de webmaster en laat
ze niet
verloren
gaan in
oude
schoenendozen of
albums die
niemand
meer
bekijkt
Op de
website kan
iedereen er
nog van
genieten!

Het bestuur van de VOFE wenst alle onze leden en voormalige collega`s hele fijne kerstdagen, een fijne jaarwisseling
en vooral een hele goede gezondheid.
Veel geluk voor 2017 en de jaren daarna.

websites:
www.vofeypenburg.nl
www.fokkerweb.nl
www.kapco-global.com

Mocht u oud collega`s kennen of tegenkomen, die nog geen
lid zijn, doe uw best ze te overtuigen lid te worden.

De handelmij
“Avio-Diepen “ is
7 maanden geleden verkocht aan “Kapco”.
Kijk op de website voor
meer info.
Dit heeft consequenties
voor het personeelsbestand.

De foto komt van de website van de Netherlands Aircraft Industrie. (Googlen op Rekkof) Er werken nog steeds 10
betaalde krachten voor Dhr. Rosen-Jacobsen op Schiphol aan de wederopstanding van een Fokker toestel.
https://www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/68477/spookfabriek-voor-nieuwe-fokkers (kopieer de link in uw
adresbalk
De kerstborrel van 2016 is alweer achter de rug. Er waren 96 bezoekers, iets minder dan andere jaren.
De vele foto`s, met dank gemaakt door onze collega Arlen van Halm, staan inmiddels op de website.
Er is nog geen nieuwe datum voor 2017 bekend. Houdt u dus de website in de gaten.
Om de kerstborrel en Soos mogelijk te maken heeft de club geld nodig. Daarom is het van belang dat we de contributie ontvangen. Zoals al eerder
aangegeven sturen we geen IB meer rond met een acceptgiro, maar doen we dit via de nieuwsbrief. Hieronder staat een afdruk van de acceptgiro
die u echter niet kunt gebruiken voor de betaling. Daar moet u de officiële giro voor gebruiken of d.m.v. internet bankieren.
U kunt ook op de kerstborrel of de Soos betalen. € 7,- euro voor 1 persoon. € 12,- voor twee. Daarnaast is een extra donatie altijd zeer welkom
voor wat extra activiteiten. De gegevens op de acceptgiro zijn uiteraard wel de juiste.

De Soos in Rijswijk gaat weer beginnen. Elke 2e dinsdag van de maand. Aanvang 13:30 uur.
De eerste is op 10 januari 2017 in het tennispark in Rijswijk.
We hopen u dan weer in grote getale te zien. Er zijn geen kosten aan verbonden.

