Vereniging van Oud Fokker Employees

No: 10 augustus 2017

Eens een Fokkeriaan, voor altijd een Fokkeriaan

Nieuwsbrief van de VOFE

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

Fokker Papendrecht haalt nieuwe
opdracht binnen van Airbus .
Onderdelen voor de A350-1000.
En er komt een nieuw hoofdkantoor op
Slobbengors.

Onze club
bestaat nu,
4/8/2017,
uit 201
leden.

Fokker heeft ook een
pagina op Facebook.
Gewoon naar Facebook
gaan en dan
zoeken
op “Fokker”!

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!
Bestuur:
Henk
Klootwijk
voorzitter,
Flip Westerhoff vice
– voorzitter,
Fons Knul
penningmeester,
Ed Bezuijen
secretaris
en website
en communications,
Paula
Burger
redactie,
Wil Pronk
Soos
middagen.
Kascontrolle commissie:
Piet Zeestraten,
Math
Arndts en
Viktor Lijf
als reserve.
Feestcommissie:
Flip Westerhoff,
Fons Knul
& Math
Arndts.

websites:
www.vofeypenburg.nl
www.fokkerweb.nl
Www.nmm.nl

Het is inmiddels alweer augustus en de meesten van ons zullen wel weer terug zijn van vakantie. Hopelijk is er nog een beetje vakantiegeld overgebleven zodat we jullie kunnen vragen om de contributie van de VOFE over te maken aan de penningmeester. Rek. nr. NL94
INGB 00037 15 562 t.n.v. penningmeester VOFE Ypenburg. 7,- euro voor 1 persoon en 12,euro voor z`n tweeën. Maar meer mag natuurlijk altijd. De soos in het
Tennispark Welgelegen in Rijswijk is inmiddels weer begonnen.
Elke 2e dinsdag van de maand om 13:30 uur.
We kunnen dan o.a. de kerstborrel betalen, die dit jaar plaats vindt op 15 december.
Zoals de meesten van ons wel weten is de penningmeester onlangs ziek geweest en ook de
secretaris heeft helaas een operatie moeten ondergaan en krijgt nu een chemobehandeling.
Ouderdom komt met gebreken. De penningmeester heeft aangegeven dat hij zijn functie neer
wil leggen. Hij is inmiddels al 86 jr., dus dat mag ook wel na al die jaren dat hij zich heeft
ingespannen. Eerst voor de gepensioneerden en daarna voor de VOFE. De VOFE zoekt dus
een nieuwe penningmeester. Voelt u daarvoor en bent u in de gelegenheid om regelmatig
naar de soos te komen, geef u dan op bij de secretaris, Ed Bezuijen, en er wordt contact met u
opgenomen. mail: Ejbezuijen(* )cs.com of 0793510035/0644544279. ( *) hiervoor in de
plaats het apenstaartje. Via Whatsapp kan ook. Meldt u aan om de VOFE in stand te houden!

Zoals u weet was dit jaar het 35-jarig
jubileum van de VOFE Ypenburg, en
dat hebben we kunnen vieren op 18 mei
met een reis met lunch in Montfort en
een bezoek aan het “Nationaal Militair
Museum” in Soest. Het was een zeer
geslaagde reis en het animo was groot
getuige het aantal deelnemers:
50 personen.
Er wordt nog nagedacht of we in de
herfst iets kunnen organiseren.
Hoort u nog over.
We zien elkaar snel weer!

