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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. In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de brunch die georganiseerd wordt 

door het bestuur van de VOOA. U heeft de keuze uit 3 locaties verdeeld over 

het noorden, midden en zuiden van het land. Via de aanmeld button op de 

VOOA site kunt u zich hiervoor aanmelden. Wij hopen u in grote getale te 

mogen ontvangen.  

De link om u aan te melden is de volgende: https://www.vooa.nl/lustrum-lunch/ 

3. Op de Legerplaats bij Oldebroek (De Knobbel)  in t’Harde heeft het 

veteranenhuis Artillerie zijn deuren geopend. Een mooi initiatief voor de 

actieve en niet actieve veteranen. Voor meer informatie kunt u de site van het 

veteranenhuis bezoeken.(www.veteranenhuisartillerie.nl)  

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; 

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. 
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Met vriendelijke groet 

 

Paul van Dijk  

Wnd secretaris V.O.O.A.  

secretaris@vooa.nl 
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