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  BUURTVERENIGING HORSTERWEG 
 

 
Op vrijdagmiddag 3 mei organiseren we een middag bij de zweefvliegclub in Venlo. 

Het programma van die middag is echter afhankelijk van het weer. 

 In het gunstigste geval ziet de middag er als volgt uit: 

 12:30 uur:   Ontvangst bij de hangaar van de zweefvliegclub, Bloemartsweg 1 

    Groote Heide, Venlo 

 Rond 13:00 uur:  gezamenlijk naar het zweefvliegveld waar we er onder het genot van  

    een drankje een gezellige middag van maken en de mogelijkheid  

    bestaat om als passagier een vlucht te maken in een zweefvliegtuig.  

 Rond 17:30:  afsluiting in de hangaar met een bbq. 

 In het ongunstigste geval kan de hele activiteit niet doorgaan (beslissing rond 1 mei) 

 Een ander alternatief zou kunnen zijn dat er “gevlogen” wordt in een simulator waarna we 

afsluiten met de bbq. 

 

Wanneer het weer het toelaat en er gevlogen kan worden, zullen we ter plekke bekijken wie er mee 

wil vliegen. De kosten voor een vlucht zijn €30,= en worden ter plekke betaald. Bij een te groot 

aantal deelnemers gaan we loten wie er mag vliegen. Bij een te klein aantal opgaves gaat de 

activiteit niet door. 

De overige kosten voor die middag, inclusief bbq bedragen  

€10,= voor leden van 14 jaar en ouder, € 5,= voor leden van 6 tot 14 jaar. Voor kinderen jonger dan 

6 jaar is deelname gratis. 

Opgeven uiterlijk 27 april door inleveren van onderstaand strookje met het te betalen bedrag in 

een gesloten envelop bij Helma, Horsterweg 139 of Heleen, Horsterweg 252 

 

Naam Adres Ik wil vliegen? 

  Ja/Nee 

  Ja/Nee 

  Ja/Nee 

  Ja/Nee 

 

Contactgegevens waar we jullie kunnen bereiken ivm het wel of niet doorgaan: 

 

Mailadres:  ________________________________ 

 

Telefoonnummer:  ________________________________ 

http://www.horsterwaeg.nl/
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