VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS
14de Jaargang nr. 47 voorjaar 2010
Indien onbestelbaar s.v.p. retour aan: Kootwijkstraat 135 2573 XM Den Haag
In dit nummer vindt u onder meer: colofon, verslag van de laatste Kerstborrel,
verenigingsnieuws en agenda voor 2010

COLOFON
Het informatie bulletin is een uitgave van de Vereniging van Oud Fokker Employees / Ypenburg. Het verschijnt ca 3 á 4x per jaar.
Ingezonden stukken worden met bronvermelding opgenomen onder
verantwoording van de inzender. Verspreiding vindt plaats per post en e-mail

Secretaris: attentie nieuw adres!!

Ed Bezuijen, Laveibos 126 2715 RH Zoetermeer, 079 - 351.00.35
E-mail : ejbezuijen@cs.com

Penningmeester:

Fons Knul: Oosterhesselenstraat 419 - 2545 SZ Den Haag 070 - 211.35.62
Bankrekening :37.15.562 T.n.v.: Penningmeester V.O.F.E./YPENBURG,
E-mail: fonsk@ziggo.nl

Redactie:

Kootwijkstraat 135 2573 XM Den Haag 070-24253668 06-24 25 36 68
E-mail: opa3plat@casema.nl
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Hobby Centrum

Gevestigd in de evenementenhal (ex Darlin Market) Volmerlaan te Rijswijk.
Geopend iedere dinsdag en donderdag van ca. 10.00 tot 16.30
Contactpersoon: Leo Hermkes 070-366 25 45

Soos

Op de 2de dinsdag van de maand m.u.v. juli en augustus, is er de Soos in de
Ottoburg Esdoornstraat 3-9 van 12.30 uur tot ca 16.00 uur regelmatig bingo e.d.

Informatie Wil Pronk 070-366 2270
Dit tweede deel van de colofon staat hier speciaal apart op een eigen pagina om
u in kennis te stellen van de geboorte van ons jongste kind. Namelijk de website,
Deze draagt de naam www.vofeypenburg.nl en is inmiddels al uitgegroeid van
een welgeschapen boreling tot een volwaardig lid van de Fokker familie.
Inmiddels hebben alle bezitters van een e-mail adres, voor zover deze bij ons bekend zijn, reeds kennis kunnen maken.
Nadat in januari jl. de eerste pogingen om van start te gaan waren uitgemond in
een vrolijk gespartel hebben we de leden waarvan we de e-mail adressen
hebben reeds uitgenodigd voor een eerste kennismaking.
Mocht u nog niets gehoord hebben, stuur ons dan uw e-mail adres en u komt
automatisch op de verzendlijst.
Mocht u zich geroepen voelen om uw gewaardeerde bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van de jongeling door een tekstbijdrage of foto’s, dan bent u bij deze
van harte uitgenodigd om aan deze impuls gevolg te geven.
De website wordt bijgehouden door Ed Bezuijen en aan hem kunnen alle bijdragen worden gezonden. Bij technische vragen kunt u hem altijd telefonisch of per
e-mail benaderen. Tenslotte: de inhoud wordt regelmatig aangepast, dus kijk, als
u bij wilt blijven, ongeveer wekelijks.
De ledenlijst wordt minstens 1x per maand bijgewerkt.
In het bijzonder hiervoor vragen we uw zeer noodzakelijke medewerking om
deze goed up – to – date te houden en alle aanpassingen en mutaties te melden.
Zonder deze medewerking is dat laatste haast ondoenlijk!!!
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Bestuursmutaties

Het secretariaat is in november 2009 bij de laatste algemene vergadering overgegaan naar Ed Bezuijen, die tevens als website beheerder optreedt.
Wat dat voor consequenties heeft, heeft u inmiddels kunnen zien op de nieuwe
website. Hij neemt ook de ledenlijst onder zijn hoede en dat is samengevallen
met een groot aantal nieuwe inschrijvingen.
Door een anders gerichte manier van werving, namelijk mond tot mond reclame,
is er een verheugend aantal nieuwe leden ingeschreven sinds de laatste Kerstborrel, die dan ook in dit opzicht zeer geslaagd was.
De laatste tijd wordt er weer regelmatig gebeld en gemaild met vragen over de
nieuwste ontwikkelingen en geruchten daaromheen
Daarom hieronder de laatste feiten die we hebben kunnen achterhalen:
Het ligt in de bedoeling om een nieuw F100 project van de grond te krijgen.
Om te beginnen heeft de minister zoals u hiernaast kunt lezen de eerste
kredieten beschikbaar gesteld

De Nederlandse minister Maria van der Hoeven (Economische-Zaken) heeft
woensdag 10 maart 2010 de kredietbeschikking voor het demonstratie project
Fokker 100 Next Generation overhandigd aan Jaap Rosen Jacobson,
de directeur van NG Aircraft.
Het Civiel Vliegtuig Ontwikkelingskrediet (CVO) van 20 miljoen euro zal worden
besteed aan de bouw van een vliegend demonstratie model van de
Fokker 100-NG
De minister zei dat het krediet bedoeld is om andere investeerders over de streep
te trekken om deel te nemen in dit voor ons land belangrijke project wat, als het
goed van de grond komt, een belangrijke bijdrage kan zijn voor het oplossen van
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werkgelegenheidsproblemen en een steun ,speciaal op langere termijn voor de
economische groei. Uiteindelijk heeft Nederland een naam op te houden op het
gebied van luchtvaart innovatie.
NG Aircraft, de opvolger van Rekkof Aircraft heeft circa €100 miljoen nodig om
het Fokker prototype uit 1986, om te bouwen tot de Next Generation versie. Als
het aanslaat op de markt dan is men voornemens om in 2015 het eerste toestel
uit de hangar te laten rollen.

De Kerstborrel van 2009

Afgelopen vrijdag 11 december is weer een bijzonder gezellige bijeenkomst
geweest van alle oud medewerkers van Fokker Ypenburg en Avio-Diepen.
Voor wat betreft Avio-Diepen waren er ook nieuwe leden gekomen die er nog
steeds werken. Avio-Diepen zit al enkele jaren in Alphen a/d Rijn.

Deze Kerstborrel kan ook weer worden bijgeschreven op het succesvolle conto
van Fons. Hij heeft deze keer voor het laatst in zijn dubbele functie van secretaris
penningmeester de honneurs waargenomen en de zaak weer georganiseerd.
Hij is voornemens om het te blijven verzorgen maar dan alleen als penningmeester. Uiteindelijk is hij de man die het gelag betaalt!
Het aantal bezoekers was ca.110 personen. De vereniging is dus springlevend
en zelfs een beetje groeiende. Uiteraard werden we allemaal welkom geheten
door onze onvolprezen voorzitter en daarbij kon hij tijdens zijn openingswoord
melding maken van het verschijnen van een
eigen website.
Tegenwoordig kan een zichzelf respecterende
club, bedrijf of vereniging, niet meer zonder. Het
adres van de site is: www.vofeypenburg.nl
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Als u dit adres intypt in de adresbalk (bovenin) van uw browser zoals Internet
Explorer of Mozilla Firefox dan komt u direct op de site.
Met name de nieuwe leden werden door de
voorzitter nog eens extra van harte welkom
geheten, waarbij hij benadrukte dat het van
belang is dat we allemaal oud collegae
trachten op te sporen en lid te maken.

Sponsors

Een voor velen van u, in relatie tot onze vereniging, nieuw idee. Zij helpen ons
door hun bijdrage aan het in de hand houden van de kosten en mede daardoor
kan de contributie voorlopig blijven zoals ze is. U vindt dan ook op de website een
vermelding van deze steunpilaren. Ook zullen we regelmatig, indien gewenst,
over hen berichten. U hebt misschien al gezien dat Stork de naam Fokker weer
volledig voert en ook de handtekening tot logo heeft gekozen.
Om alvast in uw agenda te zetten. De volgende bijeenkomst in 2010 is op vrijdag
17 december 2010 om 13:00 uur !!!
De voorzitter had een laptop meegenomen waar een ieder die nog niet in het bezit is van een computer, de site kon zien. Daar was erg veel belangstelling voor.
Op de site zelf staan ook nog wat foto‘s.
Om 16:30 uur moest het personeel van de Altena Hoeve middels de schoonmaakdoekjes en een scheidingswand, alle bezoekers met zachte hand naar
buiten werken, anders hadden we er misschien nu nog gestaan!
Het bestuur hoopt u allen weer te zien, en in goede gezondheid, bij de
Kerstborrel van 2010, het hobby centrum of de soos.
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Ten overvloede maken we u op verzoek van de penningmeester er op attent, dat
het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Dit met het oog op het betalen van de contributie. Iedereen krijgt hier te zijner tijd
weer, als gewoonlijk een acceptgiro, ingesloten in het zomer bulletin. U wordt
verzocht uw betalingen pas na 1 september a.s., na ontvangst van het volgende
bulletin te voldoen.
Daarin zult u ook weer een aanmeldingsformulier voor de Algemene Leden
Vergadering in november en Kerstborrel plus het bestellen van loten voor de
Grote Club Actie.
Tenslotte nog dit: op verzoek zijn we weer overgegaan tot het vermelden van de
leden waarvan we recent afscheid hebben moeten nemen zowel op de website
als in dit bulletin. Als u aanvullingen kunt geven dan zien we die graag tegemoet.
De indeling van deze rubriek is nog niet definitief maar we verzoeken u wel om
ons te helpen dit zo correct als mogelijk is te laten bij blijven.
Kijk er dus eens aandachtig naar en help ons met eventuele aanvulling!
Hiervoor bij voorbaat onze dank.

In memoriam,
Jan Muller 30 januari 2010, Johan Rackwitsz 2 februari 2010, Siegfried Hertenstein december 2009, Jan Cats juni 1989, Ron Odding 1998, Jos ten Bosch 21
oktober 1999 68 jr. Piet Poleij 2008, Joop Faber, Giel Pronk juli 1985, Ben de Wit
2007, Tijs Korver, Willem Buurman, Wim Verkuilen 13 september 2009 74 jr, Dick
Harberts januari 2001, Bert Molema 2001, H.L.M. Udo 2004, Mw. K.Lennaerts
2004,
J.G.J.Lennaerts, april 2003, (Vz.OR) Willem Loof. 22 mei 2003,
(Dir.Yp.) A.van Wijlen 5 augustus 2003 77 jr,
Koos van Nellen augustus 1997 73 jr, Dick C.Rook 22 februari 1995 66 jr,
Kees Vrolijk. 8 april 1997, A.H.Claassen,
Henny van Akkeren, Jan Lüneman, Jan Vinkesteijn, Frans Traa, Nel Visser.15
december 2009 78 jr, Eric Veerman 27 mei 2003. 49 jr,
Theo Stokkers 15 januari 2003 47 jr, Vincent Kramer 13 juni 2000 77 jr,
Arend Nijhof 2 oktober 1999 66 jr. Loek Voorneman, Joop Bouman,
Cor Letterman, Piet Hazenberg, Kick Nieuwpoort, Lex van der Kleij,
Aat Aarden april 1990, Leen van der Ham 24 juni 1994 77 jr,
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Klaas de Visser 28 april 1987 62 jr, Jan Willem Twiss 19 maart 1985,
Gerard Witte juni 1967, Eppo Roders 2005 69 jr, Jaap Schavemaker,
Joop Blanken, Joes Roozen 1984, Chris Greep 11 mei 2008 82 jr,
Piet Priem 25 mei 2008 60 jr, Houtman, Joop de Niet, Leen Jansen,
Leen de Gruyl dec. 2009, Sietsma, Piet van den Adel, Arie Haasnoot,
Wout Verhoeven. 4 mei 1999.

Het is de bedoeling om, graag met uw hulp, de indeling zodanig te maken dat een
en ander op een waardige wijze de gedachtenis aan hen levendig kan houden.
Op de website is een goed voorbeeld te zien hoe het ook op papier zou kunnen.
Het bestuur.
Vanwege het feit dat Fokker 90 jaar geleden zijn fabriek startte werd er door de
Fokker Four S11 een rondvlucht gemaakt over de Fokker bedrijven in Nederland.
Hieronder ziet u diverse foto’s

Fokker Aerostructures Hoogeveen
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Fokker Aerostructures Papendrecht

Fokker Services Schiphol
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