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VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 
18de Jaargang  nr. 52  najaar 2014 

Indien onbestelbaar s.v.p. retour aan:  
Laveibos 126 2715 RH Zoetermeer  

 

 
DE TYPES WAARAAN WORDT GEWERKT DOOR FOKKER AEROSTRUCTURES 

 
COLOFON 

Het informatie bulletin (verder te noemen I.B) is het verenigingsorgaan van de 
V.O.F.E. ( Vereniging van Oud  Fokker Employees / Ypenburg) 
Het verschijnt 1 x per jaar met dank aan Fokker Aerostructures 

in Papendrecht 



 

 

 

 
Ingezonden stukken worden met bronvermelding opgenomen onder  
verantwoording van de inzender.  Verspreiding vindt plaats per post en e-mail. 
Het wordt naar alle leden gestuurd. De website www.vofeypenburg.nl is de 
meest recente informatiebron Het I.B. staat integraal op onze website 
 
 
UW BESTUUR 
 
 
 
Voorzitter en redactie 
Henk Klootwijk,  Bogotalaan 2, 2622 AB Delft 
Email: henk_jazz@ziggo.nl 
 
Secretaris en onderhoud website   
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 

 
Hobby Centrum 
Deze is helaas opgeheven 
 
Soos 
Coördinatie: Mw. W.(Wil) Pronk-Sammelius, Drenthe Plantsoen 120, 
2545 BV Den Haag Activiteiten in de Ottoburg (Oude bibliotheek in Rijswijk,)  
Esdoornstraat 3-9 Elke 2e dinsdag van de maand, van 12:30-16:00 uur 
m.u.v. juli & augustus, informatie Wil Pronk 070-366 2270 
 

Redactie ondersteuning 
Paula Burger, Henri Dunantlaan 57, 2286 GB Rijswijk 

  Tel.: 070 – 39 30 527 E-mail: p.burger@zonnet.nl 

  Tegenwoordig kan een zichzelf respecterende club, bedrijf of vereniging, niet    
  meer zonder. Het adres van de site is:www.vofeypenburg.nl 
  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. 



 

 

 

Van de voorzitter 

Weer  is er een jaar verstreken. Er is toch wel het een en 
ander veranderd. Helaas moesten wij afscheid nemen van 
de familie Timpman van de Altena Hoeve in Delft.  
 
Ieder jaar waren wij daar te gast voor de kerstborrel. DSM 
vond het na jaren nodig om het gebouw terug te eisen omdat 
ze er een nieuw lab gingen bouwen. Het bestuur is op zoek 
gegaan naar andere locaties. Wij hebben, na goed overleg 
onderling, besloten voor een tennisvereniging in Rijswijk. 
Details vind u verder in dit bulletin. 
 
Over het  gebouw van de Soos hebben wij niet veel vernomen, behalve dat het 
gebouw gesloopt gaat worden. Op welke termijn is nog niet bekend. Over Fokker 
zelf valt weinig te vertellen. Over het opstarten van een nieuwe F100 is het geheel 
stil. Ik hoop iedereen weer te kunnen verwelkomen op de kerstborrel en misschien 
op de jaarvergadering.  
 
Henk Klootwijk 
 

 

Van de secretaris 

Net zoals vorig jaar is het al weer een eind in oktober en wordt het Informatie  
Bulletin samengesteld. Allereerst vermelden we de collegae die van september 
2013 tot heden zijn overleden 
 
   2013            2014 
 
Rinus de Jong      Joop Groenendijk 
Mw. Dien Buikhuizen     Mw. Ina van Dijk van Duijn 
Joop Buikhuizen      Mw. Nel van Akkeren 
Mw. Thea Hermkes     A. Ozturk 

         Cas Wabeke 
         Harry de Groot-Heupner 
         Wim Tegelaar 
         Jan Ruis 

        Flip Deijs 
        Mw. An Broeders-Cabooter 
 
Het bestuur wenst alle nabestaanden veel sterkte voor de komende tijd.  
Tijdens de kerstborrel zullen we hierbij ook even stilstaan. 



 

 

 

Algemeen 
 

Op het moment van schrijven hebben we 213 leden. Door de helaas vele  
sterfgevallen van de laatste tijd moest de lijst wat aangepast worden.  
Wel hebben er in 2014 wel weer drie nieuwe leden bij gekregen dus de club 
blijft toch wel stabiel.  Op de website staat inmiddels een beter aanmeld formulier. 

 
SOOS 
De naam klinkt een beetje oubollig maar het is gewoon een mini reünie en erg  
gezellig. Door leeftijd en/of ziekte wordt de vaste groep echter steeds kleiner.  
Ik doe hierbij een oproep aan een ieder om toch af en toe te komen.  
Het is 1 x per maand. Hapjes en drankjes zijn gratis. Ophalen kan, indien nodig, 
geregeld worden. 

 
 
 
 
 

 
ALV. (Algemene ledenvergadering) 

 
We houden weer een algemene ledenvergadering en wel op dinsdag  
11 november, tevens SOOS. Aanvang 13:30 uur. Zaal open om 13:00 uur. 

 
Graag even een melding als u komt, wat we hopen, i.v.m. de consumpties, aan  
de secretaris. Tel: 079 3 510 035 of een mailtje: Ejbezuijen@cs.com 

 
E-mail. 
Iedereen kent het fenomeen e-mail. (De elektronische postbode)  
Ongeëvenaard makkelijk om snel iedereen te bereiken. Voorwaarde is wel dat 
je minimaal 1 x per 2 dagen maar liefst 1 x per dag je postbus opent en de  
e-mails leest. We hebben 213 leden en maar 175 e-mail adressen.  
 
42 leden kunnen we zo dus niet bereiken, alleen op de ouderwetse manier en dat 
is voor snelle berichten ondoenlijk.  
Heeft u geen PC. c.q. e-mail, geef dan een email adres van iemand anders die  
de berichten van de VOFE even aan u door wil geven.  

 
Het kan ook de buurman/vrouw zijn. De secretaris wil ze graag van u hebben. 
Wijzigt u een e-mailadres, geef dit dan ook door. Op 17 september kreeg de  
secr. 12 berichten onbestelbaar terug om wat voor reden dan ook.  
Dit kan ook een volle postbus zijn! Heeft u een e-mail gelezen, haal hem dan ook 
uit de postbus.!  En kijk ook in de spam box! 
 



 

 

 

 
Hobby 
Heeft u een computer met internet en vindt u puzzelen leuk, ik bedoel het  
ouderwetse puzzelen met van die kartonnen stukjes, dan is de site:  
www.jigsawplanet.com  echt een aanrader. 
 
Je kunt je eigen foto`s als puzzel inzetten. Je kunt de vorm van de stukjes  
kiezen en zelf het aantal bepalen. 
Je kunt de puzzel op elk moment stoppen en een andere keer verder gaan. 

 
Kerstborrel 2014 
Deze is vrijdag 12 december. Aanvang 13:00 uur. 
ECHTER  NIET meer in de Altena Hoeve. 
Die is gesloopt zoals u allen inmiddels wel weet. 

 
De nieuwe locatie is:   Party Centrum “Welgelegen” in 
Rijswijk” Laan te Blotinghe 1, 2282 NJ, Rijswijk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanaf de Steenlaan het straatje in (het verlengde van de Schoolstraat dus,  
en doorgaan tot het eind. Onderweg zijn er diverse parkeer plaatsen.  
Met bus/tram is er te komen mits u een stukje loopt, ca. 15 min.  
Het is even ver vanaf de Gouverneurlaan als van de Jan van der Heidenstraat  
of de Rijswijkse weg. Het is ook vlakbij het gebouw waar we de Soos houden. 

Op het kaartje staat deze voor de plaats van de Soos.  
Waar de twee pijlpunten bij elkaar komen bevindt zich Party Centrum “Welgelegen”  
De plaats die Google opgeeft is fout! 



 

 

 

 
Als u komt en nog geen lid bent, kunt u dat ter plaatse worden.  
Vul dan het formulier in dat de secretaris bij zich heeft.  
Er zijn inmiddels een aantal leden wel lid maar er zijn geen adres gegevens   
enz. bekend. Hooguit een email adres, maar op een mailtje wordt soms niet  
gereageerd. De ontvangst bij  “Welgelegen” wordt gedaan door het personeel zodat  
het bestuur de gelegenheid heeft om ook met collega`s te praten. 
 

Het interieur van het Party centrum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto`s  
Mocht u nog in het bezit zijn van foto`s van Ypenburg dan wil de secretaris die  
graag inscannen en gebruiken voor op de website. Als ze in de kast of doos  
blijven, dan heeft niemand er wat aan. 
Komt u naar de kerstborrel, neem ze dan mee. Of bel me en ik haal ze op.  
U krijgt alles weer ongeschonden retour.  

 
 
 
 

 
 

 
Fokker 
Joost van de Griendt is een oud medewerker en werkzaam geweest bij Fokker  
in de jaren 1987 tot 1996. Hij heeft een boek geschreven over zijn collega’s  
uit die jaren en die inmiddels waren doorgevlogen naar andere grote  
bedrijven in Nederland en daar opvallend succesvol waren.  
 



 

 

 

Zijn boek kreeg daarom ook de titel “ DOORGEVLOGEN – de waarde van 
ervaring”. Hij spoorde ruim dertig voormalige Fokker managers en directeuren  
op en interviewde daarnaast ook nog Sjoerd Vollebregt.  
Zij verhalen over de alledaagse en vaak weerbarstige praktijk van leiderschap 
en algemeen management. Over samenwerking, verbondenheid en trots.  
Over de kracht en kwetsbaarheid van informele organisaties. Over het belang 
Van bevlogenheid, lef en vechtlust. 
 
Bij zijn zoektocht bezocht van de Griendt diverse vooraanstaande instanties en 
bedrijven, zoals Philips, KLM, Aegon, Ziggo en het Ministerie van infrastructuur en 
Milieu plekken waar zijn voormalige collega’s hun carrières voort zetten.  
Fokker leeft in deze bedrijven volop in de kennis, de ervaring en de bevlogenheid 
van hen die er ooit werkten en die wat ze leerden en meemaakten nog dagelijks 
toepassen. Leerstof voor jonge managers, inspiratie voor leiders, bestuurders  
en ondernemers en ook voor de Fokker medewerkers van vandaag.  
Hans Buthker, CEO van Fokker Technologies schreef als aanbeveling van dit  
boek daarom “Fokker leeft! Dat bewijst ook dit boek maar weer.  
De rijke Fokkerervaring blijft doorvliegen en draagt nog altijd veel bij aan de  
Nederlandse economie. De openhartige vertellingen over algemeen management  
maken dit boek voor iedereen lezenswaardig. 
 
Het boek is voor € 22,95 (inclusief verzenden binnen Nederland) te bestellen via  
de website: www.doorgevlogen.nl. Daar kun je ook de inhoud, het voorwoord  
en de inleiding lezen. Het boek is alleen in het Nederlands verkrijgbaar. 
Heeft u geen PC. c.q. internet dan kunt u het boek ook rechtstreeks bestellen. 
Tel: 06 51 214 165 Joost v.d. Griendt,  Aalsterweg 295, 5644 RD Eindhoven. 

 
Van de penningmeester 
In dit informatiebulletin krijgt u een acceptgiro  
meegezonden. wellicht ten overvloede:  
ons verenigingsboekjaar  2014-2015 loopt van  
1 augustus t/m 31 juli van het volgende jaar. 
 
 
 
 
 
De contributie bedraagt voor echtparen € 12.00  en voor singles € 7,00,  
extra bijdragen zijn van harte welkom. Ik heb een vriendelijk toch dringend verzoek: 
invullen van de accept giro: 

1.uw giro of banknummer. LET OP UW IBAN NUMMER 
2.uw naam en adres. 
3.het over te maken bedrag. 
4.uw handtekening 



 

 

 

als een of meer van deze punten ontbreekt word  de overmaking  
niet geaccepteerd, naast  de contributie kunt u ook het bedrag van de bestelde 
loten van de grote clubactie over maken. Wel het aantal loten vermelden 

  
 

Bij voorbaat vriendelijk dank. 
 

Fons Knul 
 

 
De grote clubactie 
Dit jaar doen wij weer mee met de grote clubactie. 
De loten kosten € 3,00 per stuk en levert € 2,40 op voor de vereniging 
De verkoop start op 15 september en de trekking is op 29 november. 
De penningmeester  noteert  de lotnummers per persoon. 
 
Bestelde loten worden op verzoek naar uw adres  
gestuurd.                                       Ook bestaat de mogelijkheid dat de pen-
ningmeester de loten bewaard en de nummers per e-mail  
naar u stuurt.(enkele leden hebben dit  in het 
 
verleden al gedaan) de prijswinnaars krijgen bericht en het prijswinnende lot word 
naar u gestuurd ,de leden die hier gebruik van willen maken kunnen  dit melden 
via e-mail fonsk@ziggo.nl 
 
Afsluitend kunnen we zeggen dat de VOFE Ypenburg een levendige club is en 
waarbij iedereen reikhalzend uitkijkt naar de kerstborrel.  
 
De bezoekers staat ook een kleine attentie te wachten. 
Komt allen maar geef u wel even op aan de secretaris.  
Er moeten wel voldoende hapjes en drankjes zijn, toch? 

 
 

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2015 GEWENST DOOR UW BESTUUR 

 

 


