Onze kerstborrel !!
De “ Altena Hoeve ” is jarenlang de plek geweest voor het, uitermate gezellige, weerzien met
onze oud collega`s, maar na de kerstborrel van 2013 is deze locatie dus verleden tijd.
Het gemiddelde aantal bezoekers bedroeg 130 personen uit alle geledingen van ons bedrijf.
Het maximum aantal bezoekers/deelnemers bedroeg 149 personen.
Er zijn 214 leden dus “Chapeau ” voor de opkomst.!

We hebben een nieuwe, oud Hollandse, locatie gevonden, en wel,
Partycentrum “ Welgelegen “ in Rijswijk.
Het adres voor de Tomtom:
Partycentrum “ Welgelegen “ ,
Laan te Blotinghe 1
2282 NJ Rijswijk (Z-H)
Tel. 0703900447
Website: http://www.paviljoenwelgelegen.nl/
Op hun website klikken > route, en dan verder.
Dat lijkt gemakkelijk maar dat valt tegen als je daar niet bekend bent. Uw secretaris was wel
bekend, dacht hij, maar kon dus een half uur zoeken en vragen voordat hij het vond.
En hij heeft nog wel 20 jaar in Spoorwijk gewoond, vanaf 1946 !
Via openbaar vervoer kom je al snel dicht in de buurt. De loopafstand is dan nog ca. 7 min.
Lijn 1, 15 & 23 komen er allemaal redelijk dichtbij in buurt. Het hangt er vanaf van welke
richting u komt.
Er zijn parkeerplaatsen genoeg, alleen een beetje verspreidt. Bent u in de buurt en ziet een lege plek,
Hup, de auto erin en dan een klein stukje lopen. Een lekkere frisse neus voor op de terugweg!
Op de website staan diverse foto`s van het interieur. Hierbij wat foto`s die we zelf hebben genomen
tijdens de contract afspraak jl. t.b.v. de kerstborrel op vrijdag

12 december a.s.

Aanvangstijd 13:00 uur. Einde kerstborrel 16:00 uur.
Kom vroeg want dan is parkeren wel makkelijker. Het lijkt op de Altena Hoeve!

Bij binnenkomst ontvangt u, per persoon, van de gastheer/eigenaar een aantal consumptiebonnen.
Hij zal u vragen of u van Fokker bent want hij kent u natuurlijk (nog) niet.
Bent u een nog niet geregistreerde oud werknemer, meldt u dan daarna bij Fons Knul
of Ed Bezuijen. Zij nemen dan uw gegevens op en u wordt dan lid en kunt de contributie betalen.
(die is ongeveer de helft van uw vertering, maar uw lidmaatschap is ons wat waard)
Bij de ontvangst krijgt u 3 consumptiebonnen en een kopje koffie met gebak.
De consumptiebonnen zijn goed voor normale drankjes. Geen exotische versnapering en
verdere consumpties als de bonnen op zijn, graag zelf afrekenen.
Het bestuur hoeft op die manier niet de gehele kerstborrel bij de ingang te staan om iedereen
te ontvangen en kan dus meedoen aan het onderons zijn.
De kerstborrel vindt plaats in een ruimte apart voor ons.
Niet VOFE bezoekers worden in een ander ruimte ontvangen.
De kerstborrel is van 13:00 uur tot 16:00 uur. Daarna is iedereen weer op zichzelf aangewezen!
Deze mededeling komt uiteraard ook in het Informatie Bulletin te staan en op onze vernieuwde
website. ( april 2014)
Noteer de datum & tijd in uw agenda en ga er eens uitgebreid voor zitten om de route
er naar toe in uw geheugen te prenten a.u.b.
Het zal toch niet zo zijn dat we door de locatie aan deelnemers te kort komen !!
Het is een tennis locatie/baan, maar die is in december gesloten. Er is wel water dus
misschien is schaatsen een optie?
Hierbij ten overvloede nog een kaartje. Het is dichtbij de plaats waar de Soos is.
Als u daar naar toe komt, kunnen we de weg wijzen.

Uiteraard komt dit ook in het Informatie Bulletin te staan maar de pc bezitters, en pc gebruikers
onder ons, kunnen e.e.a. al opzoeken, zien en zich inleven.
Wij hopen u allen weer in grote getallen te zien op 12 december . Tot dan!

