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KEEP IN TO UC H
Ballonvaart dinsdag 31 mei 2022
De ballonvaart zelf
duurt ongeveer
anderhalf uur. Na
landing en afbouw op
naar het geheel op
ballonvaart ingerichte
Grand Café om onder
het genot van een
drankje en hapje na
te praten. Daar
worden ook de
oorkondes uitgereikt.
Gepensioneerd collega Ron van Houten
Het maximum aantal deelnemers is

(ballon XS) heeft de organisatie van de

gesteld op 50. De prijs van deze

ballonvaart in handen. De organisatie is

ballonvaart bedraagt: € 200,–

bereikbaar onder nummer 06 5518 8627.

inclusief het voorafje bij Frans Op
De Bult en de ‘après ballon’.
Een andere soort van luchtvaart, je door

Begeleiders betalen € 27,50 voor het

de wind laten meevoeren, genieten van

voorafje en de après ballon. Graag

rust en een adembenemend mooi uitzicht

inschrijven voor deze ballonvaart vóór 15

vanuit een vogelperspectief. Ballonvaren in

april op onze website www.vgv-ned. nl

de twee uren voor zonsondergang vereist

onder de button ‘Ballonvaart’. Betalingen

droog weer en weinig wind, maximaal 10

gaarne op rekening NL42 ABNA 0419

knopen. Voldoet het weer hier niet aan

4881 38 ten name van VGV onder

dan hebben we als uitwijkdatum dinsdag

vermelding van ‘Ballonvaart’.

Hotels in de buurt: Frans Op De Bult,
Deurningen en Van Der Valk, Hengelo.

Maarten Coster,
bestuurslid evenementen
LET OP!
Inschrijven vóór 15 april 2022

28 juni 2022. Deelnemers moeten voor
deze premium vaart in staat zijn om
anderhalf uur te staan.
Wij verzamelen voor een borrel en Oosters
buffet om 16:15 uur bij restaurant
Frans Op De Bult, Hengelosestraat 6,
7561 RT Deurningen. Navigatie:
Vliegveldstraat 20, Deurningen.
Hiervandaan vertrekken we om 18:30 uur
naar het Ballonvaartbedrijf
Rien Jurg Promotions, Weijinksweg 26,
7558 PL, Hengelo.
Na ontvangst door naar de
opstijglokatie voor een start rond
19:30 uur.
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