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Eens een Fokkeriaan, voor altijd een Fokkeriaan

Nieuwsbrief van de VOFE
Interessante website:
www.pilootenvliegtuig.
nl/2015/08/19/derdecockpitoptie-tecnam-ptwenty-ten/

De website
www.vofey
penburg.nl
is opgestart
in 2009.
Onze club
bestaat nu,
20/3/16,
uit 202
leden.

Mooie documentaire
door
Ab Gietelink

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!

https://
www.youtube.com/
watch?
v=NSpueGPvoVA
door Redactie DFT

Het eerste C919-passagiersvliegtuig van COMAC (Commercial Aircraft Corp of China)
wordt getoond bij een persconferentie in de fabriek van het bedrijf in Shanghai.
Het vliegtuig, met 158 stoelen, moet de concurrentie aangaan met vergelijkbare modellen van Airbus
Group and Boeing Co. State. Het bedrijf gaf aan al 517 orders te hebben ontvangen, voornamelijk uit het
land zelf.
In Amerika en Europa is nog weinig belangstelling voor het nieuwe Chinese vliegtuig C919 voor de middellange afstand, dat vanaf 2019 na jaren van vertraging operationeel moet zijn.
Op de Soos van 12 april a.s., wordt een paar filmpjes vertoond m.b.v. een beamer en laptop, luchtvaart
gerelateerd. In onze aparte ruimte, dus niet in de grote zaal van de kerstborrel.
Daarnaast gaan we overleggen over een mogelijk bezoek aan het Nationaal Militair Museum in Soest dat georganiseerd zou kunnen worden in 2017, naast de viering van het bestaan van de VOFE 35 jaar. We moeten kiezen; het één of het ander gezien de kosten. https://www.nmm.nl & www.vofeypenburg.nl
Als meer leden naar de Soos komen dan de gebruikelijk 10 á 15 personen, vragen we u om een kleine bijdrage, bv. € 5,- pp.

Kunt u niet naar de Soos komen, het bestuur wil toch graag weten welke keuze u maakt? Een feestje 35
jaar VOFE , of een bezoek aan het “N.M.M.” Bij de laatste wordt een kleine bijdrage gevraagd. Hoeveel
hangt af van het aantal deelnemers. Geef ook aan in welke maand u mee wilt! (Het kan ook iets anders
worden!) U kunt uw commentaar geven op onze website in het vakje waarin u opgeeft of u naar de
kerstborrel komt, of een mailtje aan iemand van het bestuur.

