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                            Persbericht inzake de aankondiging reünie op 28 november 2015. 

 

        60 jaar burgerluchtvaart industrie  

         in West Brabant te Woensdrecht. 
               

     De vereniging  V.O.F.E. Woensdrecht als vereniging van de gepensioneerde oud medewerkers van 

     Aviolanda , Elmo en Fokker willen het bovenstaande gaan herdenken met allen die hier hebben gewerkt 

     middels een reünie op 28 november in het Multifunctioneel Centrum Kloosterhof in Hoogerheide. 

 

In 1955 is men in Woensdrecht gestart met het opzetten van een reparatie en revisie bedrijf voor zowel 

burger als militaire vliegtuigen. Er werd gestart  met een bedrijf dat aan 375 medewerkers/sters werk gaf. 

Daarvan waren 75 uitleen krachten afkomstig van Aviolanda te Papendrecht om aan ons de West 

Brabanders en Zeeuwen het vliegtuig vak te kunnen leren. 

 

In de gemeente Bergen op Zoom en Woensdrecht werden respectievelijk 20 en 10 woningen beschikbaar 

gesteld om te komen wonen hier in West Brabant. 

 

Op 17 februari 1955 rolde de eerste kist een DC-6. van de KLM. naar binnen en konden ze aan de slag. 

Op 1 juni was de klus geklaard een prachtige prestatie. Hierna volgden snel nieuwe opdrachten uit de  

burger en militaire luchtvaart van diverse types toestellen.           

   

Opvallend is dat er reeds in 1956 een ondernemersraad werd opgericht. Toen al stond op de fabriek de  

medezeggenschap hoog in het vaandel. 

 

In 1957 werd de bedrijfsschool opgestart. Daar werden in de loop van de jaren ruim 3000 leerlingen 

opgeleid tot volwaardig vliegtuig technieker zoals vliegtuig elektricien ,monteur, plaatwerker, 

schilder/spuiter maar ook  kabel monteurs en monteuses.  

 

In 1961 werd vanuit de vliegtuig fabriek de Elmo opgezet als kabelboom bedrijf met 9 dames. 

 

Dit bedrijf is later uitgegroeid tot een zelfstandige onderneming met meer dan 600 medewerkers/sters en 

staat bekend als een zeer hoogwaardige kwalitatief goede industrie.  

 

In 1968 werd Aviolanda opgenomen in het Fokker concern met als reden dat de vliegtuig industrie 

zijn krachten moest bundelen om de concurrentie  zeker ook binnen Europa aan te kunnen.    

 

Heel veel grote projecten werden door de medewerkers/sters gerealiseerd, Woensdrecht was het service 

bedrijf van Fokker. Vele van onze medewerkers werkte over heel de wereld ter ondersteuning van de Fokker 

vliegtuigen. 
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Het bedrijf groeide uit tot 1600 medewerkers/sters, een van de grootste in het west Brabantse gelijk aan een  

Phillips  , General Electric en  Phillip Morris.  

 

In 1995 kwam er een eind aan het bestaan binnen het Fokker concern door een faillissement. 

Maar er was nog veel reparatie en revisie werk te doen dus werd Woensdrecht opgenomen door de Stork 

organisatie en werkten er toen nog 300 medewerkers/sters binnen Fokker Services.  

 

Elmo maakte een aparte doorstart als zelfstandige bv. met buitenlandse vestigingen in Turkije en China. 

 

In 1983 is onze vereniging opgericht met als doel het onderhouden van contacten van de gepensioneerden 

en mede zorg te dragen voor het welzijn van deze groep oud medewerkers.  

 

Als vereniging organiseren we wekelijkse activiteiten zoals biljarten ,kaarten ,sjoelen en bowling. 

We organiseren een jaarlijkse busreis en een eindejaarmiddag op het einde van het jaar. 

 

We hebben een eigen website en onderhouden contacten met de overkoepelende organisatie van alle  

verenigingen van oud Fokker medewerkers. 

 

Omdat het dit jaar 60 jaar geleden allemaal is begonnen met de vliegtuig industrie hier voor Woensdrecht 

meenden wij als vereniging hier niet zo maar aan voorbij te kunnen gaan.  

Het is voor vele oud werknemers die er vanaf het begin af aan bij waren zowat de laatste kans om elkaar 

nog te kunnen ontmoeten. En voor velen ook de kans om die oudere te bedanken voor het vak wat ze van 

hun hebben kunnen leren.  

 

Daarom organiseren we een reünie en doen een oproep aan alle oud medewerkers/sters van Aviolanda , 

Fokker en Elmo om te reageren voor deelname aan deze dag. Aaanvang middag 14.00 uur einde 18.30 uur.  

 

Uw reactie kunt U sturen via onze eigen website   www.vofe-woensdrecht.nl 

Of aan de secretaris  J.Jansen  Meulenblock 13   4631 ZZ Hoogerheide    telf. 0164/241584 of 06/48687553 

U kunt hem ook per mail bereiken  jc.jansen@telfort.nl 

Na aanmelding ontvangt U uitgebreide informatie . De deelname kosten zijn € 6 per persoon. 

Echtgenotes of begeleiders zijn uiteraard ook welkom.    

 

Aansluitend aan de reünie is er in de avond aanvang 20.15 uur een Film en Theater voorstelling over het  

leven en werken van  Anthony Fokker in de theaterzaal van M.F.C. Kloosterhof  in Hoogerheide. 

 

Ab Gieteling & Theater Nomade spelen een reprise van Anthony Fokker met het fascinerende verhaal van 

de grootste luchtvaartpionier ter wereld.                                                                                                              

Een filmtheatershow met levende muziek over Anthony Fokker zelf die als Haarlemse jongen zijn eigen 

vliegtuig bouwde. Hij onderhield als toonaangevende vliegtuigbouwer nauw contact met de illustere Duitse 

oorlogsvlieger "de Rode Baron”.                                                                                                                        

In deze voorstelling wordt uniek film- en fotomateriaal ten tonele gebracht.                                                 

Acteurs en musici van theater Nomade verzorgen een inspirerende avond met Nederlandse 

luchtvaartliederen, klassiek avant-garderepertoire en lichte muziek uit de jaren 10, 20, 30.                        

Komt genieten van dit schitterende historisch document. 

     

Verdere informatie hierover vindt  U op de site van het theater :  www.podiumkloosterhof.nl 

Voor deelnemers die er een middag en avond van maken is er gelegenheid in de tussenliggende tijd een 

maaltijd te nuttigen ter plaatse ( tegen betaling )  

Heeft U nog leuke dingen aangaande Fokker uit de tijd van toen meld het ons. 

 

  Namens  de V.O.F.E.  Woensdrecht   Dhr. Sjaak van Loon Voorzitter  

         0164 / 614604   of  email   jpvanloon@home.nl 
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