Ik ben Jacqueline Vos, 56 jaar en moeder van een dochter van 20 en
een zoon van 16 jaar. Ik woon in Schiedam, echt om de hoek van het Eendeei dus.
Mijn eerste ‘eigen’ auto was een eend: een witte met een zwart dakje, een special. Dat was
ongeveer 25 jaar geleden. Aan het Korperpad heb ik toen de cursus Eendologie gevolgd.
Met mijn kennis heb ik daarna niet zoveel gedaan omdat ik kort daarna kinderen kreeg en de
zorg voor mijn eendje overliet aan Alfred. Inmiddels heb ik mijn derde eendje: een gele
Charleston ( op het kenteken staat grijs) en heb drie jaar terug nogmaals de cursus
Eendologie gevolgd. Nu probeer ik het geleerde wél in de praktijk te brengen, met de
onmisbare hulp en kennis van Ei-leden. Naast mijn eend ben ik de trotse bezitster van een
HY, waarmee we regelmatig met vakantie gaan, maar ook gebruiken als handig
transportmiddel.
Ik heb er zin in om een bijdrage te leveren aan (het bestuur van) deze mooi vereniging!

Hallo, Ik ben Jos Simons (foto rechtsonder) en ik kom samen met
mijn vrouw Ilse al een paar jaar bij het eendeei. Ik ben met de club in contact gekomen door
de cursus eendologie en inmiddels hebben wij een aantal cursussen doorlopen. Vorig jaar
heb ik een AK400 gekocht en die probeer ik rijdend te houden. Eerlijk gezegd heb ik weinig
sleutel ervaring, maar ik hoop door vaker aanwezig te zijn veel bij te leren. Toen ik gevraagd
werd als secretaris heb ik snel ja gezegd omdat de sfeer en de mensen bij de club mij zeer
aansprak. Ik wil met enthousiasme beginnen als secretaris voor de club en ik hoop velen van
jullie te mogen ontmoeten.

Vorig jaar is José Oortwijn benoemd als nieuw bestuurslid “Techniek”.
Zoal bekend heeft José na een aantal maanden wegens drukke overige werkzaamheden zijn
taak moeten neerleggen. We hebben Willem Kervers bereid gevonden om zijn taak a.i. over
te nemen. Willem is voortvarend aan de slag gegaan.

