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                                                                                                                Hoogerheide  1 December 2023.              

  

                                                      INFOBLAD   V.O.F.E.   
 

          Hallo beste (oud) medewerkers (sters)  van Fokker Services B.V. en  Elmo.  

 

          De Vereniging Oud Fokker Employés (afdeling Woensdrecht) is 40 jaar geleden opgericht om de  

          onderlinge band tussen medewerkers na hun einde van het dienst verband in stand te houden. 

 

          De vereniging leid een bloeiend bestaan en is erg actief. 

          We tellen momenteel een kleine 65 leden.  Het lidmaatschap  kost € 25 per jaar per Persoon 

 

          Binnen de vereniging is er een biljart afdeling waarbij op maandag middagen gespeeld wordt in      

          competitie verband en op de woensdag middagen is er vrij biljarten. 

          Hierbij kunnen eventuele nieuwe leden  (indien nodig) kijken of het ook voor hun een mooie 

          gelegenheid is om aan het biljarten te gaan deelnemen. 

          In competitie verband wordt er immers gespeeld naar een ieders gemiddelde dat na 3 wedstrijden 

          bepaald wordt. 

          Vrij biljarten is op elke woensdag middag vanaf 13.30 uur.   

          Gezelligheid en meedoen is onze belangrijkste drijfveer.    

 

          Verder wordt er iedere woensdag middag vanaf 13.30 uur een soos georganiseerd waarop er 

          gelegenheid is om te kaarten (rikken) en te sjoelen.  

          Op dit moment is er één Kaartploeg ( 5 leden )  en één Sjoelploeg ( 5 Leden )  

          In dit kader wordt er ook weer een heuse competitie georganiseerd.  

          Leuk voor zowel dames als heren. 

          Deze middag is vooral zo gezellig omdat dan veel dames de onderlinge band op peil houden en zo     

          elkaar kunnen bijpraten over het wel en wee van vroegen er nu.  

 

          Op elke donderdagochtend is er vanaf 10 uur het bowling team aanwezig op Familie land. 

          Op 2 banen wordt er tot 12.00 uur wedstrijd gespeeld. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

 

          In het jaar wordt er informatie verspreid en geplaatst op de web site www.vofe-woensdrecht.nl 

 

          Aan het einde van het jaar is er een gezellige middag met bingo, loterij en nog diverse leuke  

          verrassingen met als lekkere afsluiting een gezamenlijke buffet. 

 

          Extra activiteiten worden georganiseerd zo ook de jaarlijkse busreis staat op het programma. 

 

         Als U interesse hebt kom dan gerust vrijblijvend kijken maandag of woensdag middag  in  

    

                                                 M.F.C. Kloosterhof  in Hoogerheide   

          

         Voor verdere informatie kunt U altijd contact opnemen met het secretariaat (zie boven)  
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