
     Nummer 17, 7 september 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. De vakantie periode is (helaas) alweer voorbij. Wij hopen dat u een goed 
verlof heeft genoten en weer uitgerust en gezond op uw werkplek bent 
begonnen.  

3. De reünie van het Korps Veldartillerie en het Korps Rijdende Artillerie kan 
helaas door de huidige Covid maatregelen geen doorgang vinden. 
Toekomstige informatie over de reünie zullen wij plaatsen in de nieuwsbrief. 

4. Helaas kan de BBQ die gepland stond op 13 oktober vanwege de huidige 
Covid maatregelen geen doorgang vinden. Wij houden u uiteraard op de 
hoogte van een nieuwe datum waarop wij deze gaan organiseren. 

5. Recentelijk bereikte ons het trieste nieuws dat op 13 augustus j.l. de Aooi 
Gert-Jan Jongbloed is overleden. Wij wensen de nabestaanden heel veel 
sterkte toe in deze moeilijke periode. 

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

plaatsen, nou dat is niet zo moeilijk; 

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. 

7. 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. 
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Met vriendelijke groet 

 

Paul van Dijk  

Wnd secretaris V.O.O.A.  

secretaris@vooa.nl 
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