
                           UITNODIGING 31 ste BELGISCHE NATIONALE MEETING 2018 

 

                                                         ZONDAG 9 SEPTEMBER 

 

Samenkomst aan de AEROCLUB - BRASSCHAAT 

We verwachten U rond 10u00 à 10u30 voor een licht ontbijt 

Na het ontbijt heeft U de kans om het GUNFIRE museum en de onlangs gerestaureerde 

verkeerstoren te bezoeken. 

Daarna vertrekt U voor een rit van ongeveer 75 km. met de nodige mogelijkheden om bij te tanken 

(terrasjes) en misschien verrassingen. 

Wij eindigen terug op de AEROCLUB en sluiten daar af met een etentje om 17u30 . 

Dit alles aan de prijs van 39,50 €. 

OPGELET: voor de durvers is er een mogelijkheid om tussen 16u00 en 17u00 een vlucht te maken in 

een kleine Piper of Cesna voor maximum 2 à 3 personen gedurende ongeveer een kleine 30 min. 

over Brasschaat, Stad Antwerpen, Schelde en haven, Verdronken land van Saeftinghe en via de 

Kalmthoutse Heide terug naar Brasschaat. En dit aan de prijs van 50 € per persoon. 

 

                                                    ==========  OPGELET  ========== 

Bij aankomst moet U de GPS zo instellen dat U aan komt rijden via de Ploegsebaan - Brasschaat, die 

nadien overgaat in Licht Vliegwezenlaan, omdat de  vlieghaven met barelen is afgesloten. U rijdt via 

deze baan altijd rechtdoor tot U aan een bareel komt die speciaal voor U is losgemaakt. U kan die dus 

openen, maar U moet hem achter U weer naar beneden laten. 

Dan gaat U onmiddellijk rechts en rijd zo tot op het einde waar de Aeroclub zich bevind. 

  

 

Voor verdere inlichtingen kan U altijd terecht bij : Jan Van Mechelen 

E-MAIL : vanmechelenjan@hotmail.com       GSM : 0496/89.76.40      TEL : 03/213.37.20. 

 

INSCHRIJVINGEN en BETALINGEN dienen ten laatste gedaan te worden op 25 augustus met 

vermelding van het aantal personen op rek. nummer van de B.S.O.C. BE75 9730 7457 5351 

 

mailto:vanmechelenjan@hotmail.com


 

Voor het menu hebt U keuze uit : 

Voorgerechten :   1 A : soep 

                                    B : duo van kaas –en garnaalkroket met slaatje 

                                    C : parmaham met meloen en perensiroop 

Hoofdgerechten : 2 A : tongrolletjes met witte wijnsaus, julienne groentjes en puree 

                                    B : varkenshaasje met calvadossaus, warme groentjes en kroketten 

                                    C : vegetarische lasagne 

Desserten :             3 A : trio van bavarois 

                                     B : warme drank (koffie of thee)                                                                                                          

  

Met STAG groetjes vanwege Jan Van Mechelen. 

 

 


