
Nieuwsbrief van de VOFE 
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Eens een Fokkeriaan, voor altijd een Fokkeriaan 

De foto`s hierboven zijn van de Anthony Fokker School op de Binckhorstlaan in Den Haag.  

Een nieuwe gebouwde school in 1960/1, en was eerder op het Zeezwaluwhof no. 26 in Scheveningen.  

In 1993 overgegaan naar het ROC in Hoofddorp, en daarna naar het Nederlands Luchtvaart College.   

Heel veel Fokkerianen zijn op deze school hun carrière in de luchtvaart begonnen. 

Klik op de linken om meer te zien:  http://www.pieterovergaag.nl/?id=58 

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Anthony_Fokkerschool 

In november is weer de jaarlijkse ALV, tijdens de soos op dinsdag de 14e van 13:30 uur tot ca. 15:30 uur in het 

tennispark in Rijswijk. Adres enz. staat allemaal op onze website: www.vofeypenburg.nl/   U komt toch ook?  

De consumpties zijn gratis. Parkeren trouwens ook, tot 18:00 uur! 

De kerstborrel is een maand later, op de vrijdagmiddag van 15 december  

van 13:00 uur tot ca. 17:00 uur. U kunt ter plaatse lid worden als u dit nog 

niet bent. Bent u wel lid, controleer dan s.v.p. of u de contributie al heeft overgemaakt.  

De penningmeester krijgt het een beetje benauwd. 
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De website 

www.vofey

penburg.nl 

is opgestart 

in 2009. 

 

Onze club 

bestaat nu, 

4/8/2017, 

uit 203 

leden. 

 

We verlie-

zen helaas 

leden, maar 

er komen  

ook nieuwe 

bij. 

 

Stuur foto`s 

van Ypen-

burg naar 

de webmas-

ter en laat 

ze niet 

verloren 

gaan in 

oude 

schoenen-

dozen of 

albums die 

niemand 

meer 

bekijkt   

 

Op de 

website kan 

iedereen er 

nog van 

genieten!  

 

Bestuur: 

 

Henk 

Klootwijk 

voorzitter, 

 

Flip Wes-

terhoff vice

– voorzitter, 

 

Fons Knul 

penning-

meester, 

 

Ed Bezuijen 

secretaris 

en website 

en commu-

nications, 

 

Paula 

Burger 

redactie, 

   

Wil Pronk 

Soos 

middagen. 

 

Kascontrol-

le commis-

sie: 

 

Piet Zee-

straten, 

Math 

Arndts en 

Viktor Lijf 

als reserve. 

 

Feestcom-

missie: 

 

Flip Wes-

terhoff, 

Fons Knul 

& Math 

Arndts. 

 

 

Fokker heeft ook een 

pagina op Facebook. 

Gewoon naar Facebook 

  gaan en dan 

  zoeken 

  op “Fokker”! 

Een leuke trailer van Fokker in de jaren 20. 

Klik op de link of kopieer hem naar de adresregel. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4fOvgD_jF_Y 
 

(Tijdsduur ca. 3 minuten) 

http://www.big-projects.nl/bouwt.html 

Nog een leuke link: http://www.thunderstreaks.com/f-84f/dutch-thunderstreaks-klu-f-84fs-out-of-service/ 

 

En nog èèn:     http://www.airnieuws.nl/phregister/488/luchtvaartnieuws.html 


