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Eens een Fokkeriaan, voor altijd een Fokkeriaan

Nieuwsbrief van de VOFE
35-jarig bestaan van de VOFE
Dat moeten we vieren!

De website
www.vofey
penburg.nl
is opgestart
in 2009.

websites:
www.vofeypenburg.nl
www.fokkerweb.nl

Hoe? Lees hieronder verder hoe?

Onze club
bestaat nu,
7/9/2016,
uit 201
leden.

Www.nmm.nl

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!

Al lange tijd staan er op de website van de VOFE 3 mogelijkheden om het jubileum te vieren. De feestcommissie
heeft voorlopig gekozen voor een gezamenlijk bezoek aan het “Nationaal Militair Museum” in Soest. We
gaan gezamenlijk met een bus vanuit (weten we nog niet) via een restaurant in Montfoort, waar we met z`n allen
lunchen, naar het museum. De feestcommissie heeft een gesprek gehad in het museum en heeft ook even rond
gekeken, en het is echt de moeite waard. De bus maakt op de heenreis een toeristische route zodat we onderweg
wat te zien en te kletsen hebben.
We sturen u deze nieuwsbrief om te onderzoeken

wie van onze leden hiervoor voelt?

Er zijn wat kosten aan verbonden t.w.: euro 15,- per persoon. De club legt er een iets groter deel bij.
In deze kosten zit alles, zoals de toegang, het restaurant en de bus.
We gaan uit van minimaal 40 personen die met de bus gaan. U kunt ook op eigen gelegenheid naar het museum of naar Montfort,
zodat we als groep toch bij elkaar blijven. Kijk op www.deheerenvanmontfoort.nl voor een indruk van het restaurant onderweg.
In deze prijs zit een groepskorting dus museum jaarkaarten of anderszins doen in dit geval niet mee.
De datum is vast gesteld op 18

mei a.s. Op een donderdag.

U kunt ook niet leden meenemen, maar dan zijn de kosten voor henzelf. (overleg mogelijk i.v.m. de bus bezetting!)
Pas als we weten hoeveel interesse er is kunnen we definitieve plannen maken. Het is dus zaak dat we weten wie er interesse heeft.
U kunt zich aanmelden per telefoon, 0793419428 of 0793510035, mail of via de website, bij Flip Westerhoff,
mail: flipwesterhoff@ziggo.nl of Ejbezuijen@cs.com
Als de reis doorgaat en u zich heeft aangemeld, dan verzoeken wij u de kosten vooruit over te maken. Indien op het moment van
de reis door overmacht echt iemand niet mee kan, dan worden de kosten gerestitueerd.

Wilt u alvast een kijkje nemen in het museum? Kijk dan op www.nmm.nl
De deelnemers worden nader geïnformeerd over de details, zoals adres restaurant, rekeningnummer
penningmeester, aanvang reis en plaats enz.

Meldt u dus zo spoedig mogelijk aan.

Dit jaar bestaat de VOFE Ypenburg 35 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. We gaan dit 35-jarig bestaan
vieren met een “Jubileumreis”, en willen zoveel mogelijk leden hierin betrekken.
Wat is het plan van de feestcommissie!!!
Een dagtrip (bus) op donderdag 18 mei 2017 naar het “Nationaal Militair Museum” op de voormalige vliegbasis Soesterberg.
Een museum waar onze vliegtuigen (waaronder de F27 , F16, F5 en nog vele anderen) nog steeds te bewonderen zijn en waar we
zelfs de mogelijkheid krijgen om aan boord van de F27 te gaan.
Een delegatie van de VOFE heeft inmiddels een verkenning gedaan en zij stellen, met nadruk, dat dit echt de moeite waard is.
We verzamelen op een nader te bepalen opstapplaats en tijdstip in Rijswijk.
Onderweg gaan we via een toeristische route naar Montfoort. Hier gebruiken we een kleine lunch in het restaurant De Heeren
van Montfoort, Hoogstraat 41, 3417 HB. Na de lunch vervolgen we de reis naar het Nationaal Militair Museum.
Al met al veel mogelijkheden om weer eens samen te zijn en met elkaar te praten over het heden en verleden.
Mocht het niet praktisch zijn om naar Rijswijk te komen kan er ook afgesproken worden om naar Montfoort te komen of rechtstreeks naar het Nationaal Militair Museum te gaan. Maar laat dit ons wel weten. Dit omdat er afspraken gemaakt moeten
worden met de touroperator, restaurant en het Nationaal Militair Museum.
Hoe nu verder ????
Wij willen graag van u weten of u meegaat met deze jubileumreis.
Want het is nog maar een plan wat wel omgezet moet worden in een afspraak.
Meldt u dus aan!! Dat kan via:
De website: http://www.vofeypenburg.nl/
Telefoon: 0650204215 (Flip Westerhoff) of 0793510035 (Ed Bezuijen).
Mail: flipwesterhoff@ziggo.nl of Ejbezuijen@cs.com
De Soos van 14 maart in Rijswijk. ( Let op! Betaald parkeren)
Post adres van beide. Staan in de ledenlijst.
Sluitingsdatum inschrijving: 30 maart 2017 ???
Het is noodzakelijk dat wij weten wie er mee gaat met de bus en wie er eventueel op eigen gelegenheid naar het restaurant komt of rechtstreeks
naar het Nationaal Militair Museum gaat. Info over de tijden van vertrek, lunch en terugkomst volgt na de inventarisatie van de deelnemers en te
maken afspraken.

We zullen als groep het Nationaal Militair Museum bezoeken. Een ieder kan natuurlijk, eenmaal binnen, zijn eigen weg gaan, maar er is ook een
gids voor ons beschikbaar.
In verband met de kosten voor de VOFE gaan er vanuit dat er minimaal 40 personen met de bus gaan .

De kosten voor de leden van de VOFE bedragen € 15,00 pp. Dit is inclusief bus, lunch en entree.
In de prijs zit al groepskorting, dus museum jaarkaarten en dergelijke doen in dit geval niet mee.
U kunt ook niet leden meenemen, maar dan zijn de kosten wel voor henzelf. Zijn het oud Ypenburgers die nog geen lid zijn, dan kan dat wel maar
dan wel eerst lid worden.
Als de reis doorgaat dienen de deelnemers de kosten vooraf over te maken aan de penningmeester van De VOFE.
Indien op het moment van de reis door overmacht echt iemand niet mee kan, dan worden de kosten gerestitueerd.

Wilt u alvast een kijkje nemen
in het museum, kijk dan op www.nmm.nl

