
      Nummer 14, 03 juni 2021 

 

NIEUWSBRIEF 

Hierbij bied ik u de nieuwsbrief aan van het bestuur van de V.O.O.A. 

 

Deze nieuwsbrief bevat nieuws over de website, activiteiten en wat ons verder ter ore 

komt. 

1. Op onze website (www.vooa.nl) vindt u het laatste nieuws over onze 
vereniging. 
 

2. Zoals eerder aangekondigd heeft het bestuur een beslissing genomen over de 
V.O.O.A. BBQ die gepland stond op 30 juni. 
Ondanks dat de versoepelingen de goede kant op gaan, is het bestuur van 

mening dat 30 juni te vroeg is om er vanuit te mogen gaan dat we zonder 

beperkingen ons 45 jarig bestaan kunnen vieren. 

Sommige leden zijn op die datum misschien nog niet gevaccineerd en wellicht 

gelden er dan ook nog beperkingen t.a.v. het aantal bezoekers. 

 

Daarom hebben we besloten de BBQ te laten plaatsvinden op: 

 

Woensdag middag 13 oktober 2021 

         Vanaf 15:00u op de LBO 

 

Voor deze datum is gekozen omdat in het jaarplan VUSTCO hier de minste 

problemen te voorzien zijn. Al realiseren wij ons dat het nooit voor een ieder 

100% goed uitkomt. 

Daarnaast bestaat onze vereniging op 28 oktober exact 45 jaar en daarom, nu 

we toch genoodzaakt werden om te verplaatsen, zo dicht mogelijk tegen dit 

jubileum aan gepland. 

Noteer de datum alvast in uw agenda maar, de daadwerkelijke uitnodiging 

volgt nog via de mail.   

 
3. Zoals velen van u weten is, sinds eind april, een deel van onze Charliebatterij 

op missie naar Afghanistan geweest. Bedoeling was dat deze missie 4 

maanden zou duren maar door internationale ontwikkelingen, is deze missie 

vroeger ten einde gekomen. Op het moment van versturen van deze mail zijn 

onze collega’s al weer terug op vaderlandse bodem. Langs deze weg heet het 

bestuur van de V.O.O.A. onze collega’s een warm welkom thuis. 

Via onze website en Artilia zullen we zeker hun ervaringen met u delen! 

 

4. Wilt u zelf een stuk(je) schrijven om op de website en in de Artilia te laten 

plaatsen, nou dat is niet zo moeilijk; 

http://www.vooa.nl/


a. De tekst mag u gewoon in “platte” tekst (Word bestand) aanleveren bij 

redactie@vooa.nl, wij bewerken en redigeren het wel voor u. 

b. De foto’s (graag redelijk hoge resolutie) kunt u naar ons toesturen; 

(redactie@vooa.nl) m.b.v. het gratis programma WeTransfer, 

(https://wetransfer.com/) gratis t/m 2 Gb. 

c. Heeft u een bijzondere bedoeling met het artikel dat u naar de redactie 

stuurt: bv wanneer het gehouden is aan tijd omdat er data in staan, laat 

dit dan weten aan  de redactie zodat het op WEBsite of Facebook 

geplaatst kan worden i.p.v. de Artilia waardoor het dan wellicht te laat 

gelezen wordt. 

 

5. Adres gewijzigd of ander emailadres, geef het door aan de secretaris op 

secretaris@vooa.nl dan blijft u deze nieuwsbrief en alle andere informatie 

aangaande de V.O.O.A. netjes ontvangen. 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

Paul de regt 

Voorzitter V.O.O.A. 

secretaris@vooa.nl 
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