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Uitnodiging voor de Voorjaarsbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering in het Aviodrome
in Lelystad op donderdag 23 mei 2019

Geachte mevrouw/mijnheer,
Op donderdag 23 mei 2019 organiseren wij de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst met de
Algemene Ledenvergadering. De locatie is deze keer het Luchtvaart -Themapark
Aviodrome in Lelystad.
Inleiding
Het Aviodrome is het grootste Nederlandse museum over de luchtvaart van 1912 tot heden.
Beleef de luchtvaarthistorie met de ontwikkeling vanaf de Spin tot de moderne Jumbo Jet.
U kunt een heuse Boeing 747 en een Lockheed Constellation bezoeken en zelf in de cockpit
kijken. Buiten staat o.a. een replica van het voormalige, nostalgische stationsgebouw van het
oude Schiphol uit 1928. Meer dan 100 vliegtuigen staan er binnen en buiten tentoongesteld.
U krijgt een binnen rondleiding waar de ontwikkelingen en de geschiedenis van de luchtvaart
worden uitgelegd. Laat u verbazen.
Programma van deze dag:
10.00 - 10.45 uur:
Ontvangst gasten met koffie/thee en een Lelystads Lekkerding in de
Friendship Foyer & Uiverzaal;
10.45 - 12.15 uur:
Algemene Ledenvergadering in het Filmtheater.
In de zaal is plaats voor 250 leden;
12.15 - 13.30 uur:
Lunch met diverse harde en zachte broodsoorten, krentenbollen en de
traditionele kroket, luxe vleeswaren, hartig en zoet beleg, koffie, thee,
melk en jus d’orange in de Friendship Foyer & Uiverzaal;
13.30 - 14.00 uur:
Gezellig bijpraten of alvast het museum gaan bezoeken;
14.00 - 17.00 uur:
Rondleidingen en bezoek op eigen gelegenheid;
14.00 - 15.15 uur:
groep 1: binnen rondleiding, hierna bezoek op eigen toer;
15.30 - 16.45 uur:
groep 2: binnen rondleiding, hiervoor bezoek op eigen toer.
Tevens draait er een film in het Filmtheater om 14.15 uur en om
15.45 uur. U kunt ook het buitenterrein op eigen gelegenheid gaan
bezoeken;
17.00 - 17.15 uur:
Aperitief;
17.15 - 19.00 uur:
Buffet in de Friendship Foyer & Uiverzaal met ambachtelijke
zalmsalade met gerookte zalm, aardappelsalade met spekjes en
preiringen, pastasalade gegrilde groenten met Italiaanse worst,
rauwkost salade, visschotel met haring, makreel en garnalen,
gehaktballetjes in teriakisaus, lasagne met rundergehakt, diverse luxe
broodsoorten, kruidenboter en twee koude sausen.
Afsluiting met koffie of thee
Locatie, parkeren en loopafstanden:
Het themapark Aviodrome is gelegen aan de Pelikaanweg 50, 8218 PG Lelystad.
Het heeft een eigen, ruim parkeerterrein bij het park. U ontvangt op verzoek bij binnenkomst
een parkeerkaart tegen betaling van € 6.-- per auto.
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Het park is goed begaanbaar voor rollators en rolstoelen, maar er moet wel gewandeld
worden om alles te kunnen zien en ervan te genieten. Vliegtuigen, het stationsgebouw en de
hangar hebben trappen en geen lift en zijn minder geschikt voor bezichtiging door minder
valide leden.
Algemene Ledenvergadering
Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging met de bijbehorende stukken.
Eigen bijdrage en aanmeldingsformulier
De eigen bijdrage voor deze bijeenkomst is € 38,-- per persoon. Indien u in het bezit bent van
een museumkaart bedraagt de prijs € 30,-- per persoon.
Vergeet niet uw museumkaart mee te nemen!
U krijgt twee consumptiebonnen per persoon. Overige door u zelf bestelde consumpties zijn
voor eigen rekening.
Met het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend, schrijft u zich in voor
deelname aan deze dag en machtigt u de penningmeester het verschuldigde bedrag(en)
rond 31 mei van uw rekening af te schrijven. Uw deelname wordt bevestigd per e-mail.
U kunt ook alleen de Algemene Ledenvergadering bijwonen. Hieraan zijn geen kosten
verbonden maar u kunt dan niet deelnemen aan het verdere programma.
Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk dinsdag 7 mei 2019 in ons bezit te zijn.
Onverhoopt afzeggen:
Indien u na inschrijving toch onverhoopt verhinderd bent, meldt u dit dan direct aan:
Rijk van Tongeren
mob.tel.: 06 302 97 504; e-mail: rijk.van.tongeren@home.nl
Wim Beukers
mob.tel.: 06 142 12 429; e-mail: wimbeukers70@gmail.com
Bereikbaarheid op 23 mei 2019:
Aviodrome
tel.: 0320 289 843
Rijk van Tongeren
mob.tel.: 06 302 97 504
Wim Beukers
mob.tel.: 06 142 12 429
Wij ontmoeten u graag op 23 mei a.s. in het Luchtvaart - Themapark Aviodrome.
Met vriendelijke groet en de wens voor een leerzame en gezellige ‘vlucht’,
Namens de Activiteitencommissie,
Rijk van Tongeren en Wim Beukers

Bijl.: Aanmeldingsformulier met machtiging

Voor meer informatie en routebeschrijving/O.V. : www.aviodrome.nl/informatie/adres-route

