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M.V.C. Apollo’68 heeft een eigen website. 

Om onze vereniging bekend te maken via het internet  hebben we een eigen website 

en die is te vinden op http://mvc-apollo68.nl/ 

Als verenigingslid moet je jezelf eerst registreren om toegang te krijgen tot de 

pagina’s die alleen voor leden bestemd zijn. We hopen dat alle clubleden met een 

emailadres zich binnenkort geregistreerd hebben. 

 

Om te registeren voor de website doe daarvoor dit: 

 Ga naar    http://mvc-apollo68.nl/ 

 Ga naar rechtsboven op de pagina 

 Klik op Ledensectie en dan registreren 

 Vul alle velden in, Geef je Naam/Username en Emailadres op zoals die bekend 

is bij de club. 

 

Je krijgt een email die zegt : Thank you for signing up! Your account is now 

active. Daarna moet je account nog geverifieerd worden door de websitebeheerder 

om toegang te krijgen tot alle voor de leden bestemde artikelen in de ledensectie. 

 

Gaarne hadden we van jullie een terugkoppeling wat jullie van de website vinden, 

Geef a.u.b. opbouwende kritiek en onthoud wel dat de website is gemaakt door niet 

professionele website bouwers , maar enthousiaste amateurs!! 

Email je terugkoppeling naar secretaris@mvc-apollo68.nl  

Alvast bedankt namens de webcommissie. 

  

M.V.C. APOLLO ’68 HORST 

Secretariaat : secretaris@mvc-apollo68.nl 

Voorzitter : Gino Duarte 077-4654227 

Penningmeester : Chrétien Sijbers 06-45784838 

Rabobank : MVC Apollo Banknr.: NL25 RABO 0123660734 

Clublokaal : Op de Kamp 4 5961 NN Horst  Tel.: 077-7630580 

  

GEPO CLUBBLAD M.V.C. APOLLO ‘68  

Redactie : Theo Althuizen mail: theoalthuizen@kpnmail.nl 

 : Leo Hekkenberg mail: leo.hekkenberg@gmail.com 

  

Wil je een stukje in het clubblad hebben, zorg dan dat dit vóór de 

laatste vrijdag van de maand bij de redactie is. Op die dag wordt de 

Gepo gemaakt. 

 

Het drukwerk van de Gepo wordt verzorgd door Jan Hermans. 
  

http://mvc-apollo68.nl/
http://mvc-apollo68.nl/
mailto:jpgkeijsers@onsbrabant.nl
mailto:secretaris@mvc-apollo68.nl
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Woord van de redactie: 

 

Beste Apollo-leden, 

 

De tijd van beperkingen door alle coronaproblemen is helaas nog 

niet voorbij. In de vorige uitgave van ons clubblad hebben we al 
het vermoeden uitgesproken dat alle leden door de 

reisbeperkingen veel tijd in hun hobbykamers kunnen 

doorbrengen, en dat we misschien in het nieuwe seizoen 

aangenaam verrast gaan worden met een groot aantal nieuwe 

modellen. 

 

Om aan onze nieuwsgierigheid een beetje tegemoet te komen, 

roepen we bij deze onze bouwers op om van hun projecten een 

verslagje naar de redactie te sturen en de ontwikkelingen met hun 
clubgenoten te delen. Graag met foto’s natuurlijk, zodat anderen 

hier weer inspiratie uit kunnen putten om deze vreemde tijden 

door te komen. 

 

Nu ook het indoorvliegen voorlopig is afgelast en we dus allemaal 

zeeën van tijd over hebben, zijn we benieuwd naar jullie reacties. 
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Wist U dat:  

 

Wist U:  dat de redactie voor een enorme uitdaging staat: de 

Gepo moet ook in coronatijden gevuld worden. 

Wist U: dat de notulen van de vergadering vaak minimaal vier 

pagina’s beslaan. 

Wist U: dat de redactie geprobeerd heeft vier pagina’s met Wist 
U’s te vullen, maar dat dat onbegonnen werk bleek. 

  

Wist U: dat onze oproep om jullie bouw-vorderingen te delen, 

niet uniek is? 

Wist U: dat leden ook op Facebook zich wel eens afvragen hoe 

het staat met bouwprojecten die in 2015 al op het 

sociale medium werden gedeeld. 

Wist U:  dat de redactie zich ook afvraagt hoe het staat met de 

kist van Jan van Osch? 
 

Wist U: dat de webcams op ons veld de laatste tijd wat minder 

helder beeld gaven? 

Wist U: dat dat te maken had met stroomuitval? 

Wist U: dat dat euvel inmiddels verholpen is en we weer fijn 

vanuit thuis kunnen spienzen of er al wat te doen is op 

het veld? 

Wist U: dat je dan wel de goede browser moet hebben? Bij de 

redactieleden geeft Google Chrome ons ook alleen maar 

mistig zicht. 
Wist U: dat we ons niet voor één gat laten vangen en we naar 

andere browsers surfen om toch in de gaten te kunnen 

houden hoe het gras groeit? 

   
 

 
Apollo feliciteert: 

 
John van Soest   14-11-2020 

Carry Hagenaars 15-11-2020 
Sjoerd Hoogstraten  15-11-2020 

 

 

 

Namens alle Apollo-leden alsnog of alvast  
    een fijne verjaardag toegewenst! 
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Rabobank Clubactie – bedankt voor de steun! 

Apollo deed ook dit jaar mee met de Rabo ClubSupport! Daarbij 

kunnen klanten van de Rabobank stemmen op hun favoriete 

vereniging. In oktober mochten wij ook van jullie weer stemmen 

ontvangen. En elke stem is geld waard. Dat vormt elk jaar een 

mooie en welkome bijdrage voor onze clubkas. Hoeveel we precies 

hebben opgehaald, is nog niet bekend. Dat horen we tijdens de 

Clubsupport-uitreiking op donderdag 26 november.  

We willen iedereen die op Apollo ’68 gestemd heeft, natuurlijk vast 

heel hartelijk danken voor jullie stem en jullie steun. 

 

 

 

 

GEZOCHTGEVRAAGDAANGEBODENGEZOCHTGEVRAAGDAAN 

  GEZOCHT 

Wie heeft er voor mij nog bruikbare 

borstelmotortjes 

Graupner 400 speed 7,2 volt? 

 

Reacties naar Jan Timmermans 

Of naar de redactie onder nummer 1. 
 

AANGEBODEN 

Voor alle leden die nog geen 

exemplaar ontvangen hebben, het 

jubileumboek  

           Al 50 jaar op z’n Apollo’s.  

Reacties naar de redactie onder 

nummer 2. 
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Derde Kerstdag – mogelijk verplaatst naar 27-12-2021 

De kans is groot dat corona ons ook dwarszit in het vieren van 

aloude clubtradities. En wij vrezen dat onze Derde Kerstdag, 

traditioneel gevuld met nostalgische plaatjes uit de oude doos, niet 

in de bekende vorm door kan gaan. Toch wil de redactie deze 

tradities graag zoveel mogelijk in leven houden – als je niet op 

Derde Kerstdag terug kan blikken, wanneer dan wel? Daarom 

hebben we dit artikeltje uit de oude doos getrokken.  

In de lokale media werd aandacht besteed aan de eerste 

vliegshow van Apollo’68, waarbij deze Boeing 727 (‘twee meter 

lang’… of met een spanwijdte van 2 meter?) het pronkstuk was. 

Wat hebben we sinds die tijd toch veel hoogtepunten mee mogen 

maken op onze shows!  

Heb je de nostalgische sfeer helemaal te pakken? Pak dan nog 

eens ons jubileumboek Al 50 jaar op z’n Apollo’s erbij. Vol leuke 

anekdotes, historisch beeldmateriaal en bekende gezichten! Heb je 

nog geen exemplaar? Dan kun je deze altijd bij de redactie 

opvragen. Gezellig, voor onder de kerstboom! 
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