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Tweede uitgave nieuwsbrief Rijsbergse Vliegerdagen
Het tweede kwartaal van 2013 is begonnen , dus is hier de tweede uitgave van de nieuwsbrief. Je kunt een
(gratis) abonnement op de nieuwsbrief nemen of deze downloaden van www.rijsbergsevliegerdagen.nl , menu
"nieuwsbrief".

Ook kun je je per email aanmelden, mail even naar
info@rijsbergsevliegerdagen.nl, ook afmelden kun je
op dit emailadres. In deze nieuwsbrief houden we je
op de hoogte van de Rijsbergse Vliegerdagen maar
ook nieuwtjes en informatie uit de vliegerwereld kun
je hier verwachten. Ook stellen we een aantal
mensen van de Rijsbergse Vliegerdagen voor.
Uiteraard is deze nieuwsbrief geheel gratis.

Natuurlijk kijken we ook vooruit naar de Rijsbergse
(foto Erwin Martens).
Vliegerdagen van 17 en 18 augustus 2013. Een Jubileum editie,
immers we vieren dan ons 5 jarig bestaan. En dat laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan.
Blijf op de hoogte van ons vliegerevenement en kijk regelmatig op www.rijsbergsevliegerdagen.nl.
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Info voor de deelnemers
Inmiddels is de deelnemerslijst al weer goed gevuld.
Uiteraard heel veel "oude "bekenden die de voorbije jaren al actief waren op de Rijsbergse Vliegerdagen, het is
altijd leuk om te zien dat deelnemers terug komen,. Maar ook zien we dit jaar weer een aantal nieuwe
gezichten. Waaronder onder andere 14 leden van de North East Kite Flyers uit Engeland, het wordt dan ook
weer passen en meten om iedereen op het veld te krijgen, maar zoals ieder jaar gaat dat weer lukken !
Dit jaar gaan we bij aankomst op vrijdag aansluiten op het veld, er worden geen plaatsen vrij gehouden.
Degene die graag wat willen laten zien
van hun vliegercollectie kunnen zich
natuurlijk aanmelden voor het demo
veld. We vinden dit altijd leuk, laat zien
wat onze hobby inhoud en wat vaak het
verhaal achter de vlieger is. Want bijna
iedere vlieger heeft wel een verhaal bij
zich. waarom is hij zo gebouwd,
waarom deze kleuren en wat zijn de
vlieg eigenschappen.
Uit de voorbije jaren is gebleken dat het
nachtvliegeren veel publiek trekt in
Rijsbergen.
Daarom hebben we een verzoek aan al onze deelnemers. Het is dit jaar ons 5 jarig bestaan en daarom willen
we jullie vragen om ze veel mogelijk vliegers/attributen etc, mee te brengen voor het nachtvliegeren, zodat we
op de zaterdagavond een geweldige nachtvliegershow kunnen laten zien.
Het gehele veld is voorzien van 220V. Zodra de duisternis invalt beginnen we met de nachtvliegershow.
We hebben Martijn Vermeulen en Maikel van Stiphout bereid gevonden om ons daarbij te helpen. Martijn en
Maikel nemen de regie voor hun rekening.
Op vrijdagavond tijdens de welkomstborrel komen we hier nog op terug.
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Wij stellen voor een vrijwilliger van de Rijsbergse Vliegerdagen
Even voorstellen …
Wij zijn Ad, Lia en Wendy Matthijssen. Wij kennen René al zo’n 35 jaar.
Ad kent René van TBH zaalvoetbal. Toen René begon met het
organiseren van de Rijsbergse Vliegerdagen heeft hij Ad gevraagd om
het verkeer te regelen. Dit doet Ad nu al een aantal jaren. Daarna zijn
ook Lia en Wendy gevraagd om hun steentje bij te dragen. Hun aandeel
bij de Vliegerdagen bestaat uit: het smeren van honderden (!) broodjes,
het uitdelen van de lunchpakketten, het begeleiden van de workshop
vliegers maken, diploma’s schrijven voor de knuffeldropping en
assisteren daar waar nodig is.
Ad, 57 jaar, werkt in het dagelijks leven op de kazerne in Dongen. Hij
maakt communicatiemiddelen voor militaire voertuigen. Zijn hobby’s
zijn badminton, tennis en motor rijden.
Lia, 55 jaar, werkt als eerste verantwoordelijke in de huiswinkel van
Amarant in Rijsbergen. Zij houdt van tennis, lezen en puzzelen.

Ad (verkeersregelaar)

Wendy is 30 jaar. Ze werkt als leerkracht op het
voortgezet speciaal onderwijs van Mytylschool de
Schalm in Breda. Daarnaast is ze teamcoördinator van
de klassen praktijkonderwijs. Ze houdt van reizen,
lezen, uit eten gaan, borrelen op het terras en zumba.
Wij hebben behalve Wendy nog een dochter, Debby.
Zij is 28 jaar en heeft een verstandelijke beperking.

Wendy (Bij de Knuffeldropping)

We hebben het goed naar ons zin bij de Rijsbergse Vliegerdagen. We
hopen dit nog lange tijd te blijven doen. Het met z’n allen eten als
afsluiting van deze dagen vinden wij een leuke bijkomstigheid!
We zien elkaar weer in augustus.
Groetjes Ad, Lia en Wendy

Lia (rechts op de foto in oranje shirt)
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Choto Tara
We vinden het leuk om een stukje te mogen schrijven en we hebben veel te vertellen, maar waar te beginnen.
Wij, Eric-Jan en Sandra zijn net terug uit Bangladesh waar we 2 maanden hebben gewerkt voor onze stichting
Choto Tara en wat zijn we trots! Het gaat goed met de organisatie en daar zijn we heel trots op. Het was een
bezoek met een lach en een traan want wat gebeurt er veel in zomaar 2maanden.
We beseffen ons dan maar weer eens hoe enorm arm de mensen zijn waar we mee werken en hoe belangrijk
het is dat Choto Tara er is.
Onze kinderen komen uit hele arme gezinnen en hebben amper
iedere dag eten, wanneer je op huisbezoek gaat dan breekt je hart,
er is zo weinig en het is vaak een heel triest gezicht. Heel blij zijn we
daarom ook dat de kinderen naar onze dag centra kunnen komen
zodat ze momenten hebben van vreugde en vrolijkheid, liefde en
genegenheid.
Ze zijn er welkom en het is heel fijn te zien dat de kinderen die thuis
zo vaak alleen en eenzaam zijn vol op genieten van alle aandacht,
spelletjes en kleuren om hun heen.
Dit jaar hebben we de dagcentra mooi kunnen opschilderen en kunnen voorzien van snoezel-ruimten. Dit tot
grote vreugde van de kinderen die hun ogen uitkijken.
We hebben veel mooie verhalen want het is echt een feest om de kinderen zo mee te mogen maken, en vaak
gaat het dan voor ons in Nederland om heel kleine dingen.
Zo hebben we bijvoorbeeld vorig jaar tijdens lezingen mensen gevraagd een kaartje te sturen naar onze
kinderen. Dat is toch maar een heel klein gebaar maar als je dan ziet hoe enorm blij en verrast de kinderen
daar mee zijn.. op dat moment sprongen ook bij mij de tranen in de ogen omdat het zo iets kleins is wat je ze
schenkt maar je beseft je dan dat ze dus echt nooit iets krijgen. Een vrolijk gekleurd kaartje is dan echt een
kadootje!
Sommige kinderen hadden zelfs het geluk dat er stickertjes bijgevoegd waren in de enveloppe.. nou toen kon
het geluk helemaal niet meer op !
Dit soort kleine dingen, daar genieten we van, het is haalbaar en een
kleine moeite voor ons in Nederland maar het betekent zoveel voor de
kinderen daar, post in Nederland, iemand denkt aan mij..
Ook hebben we dit jaar een voedingsprogramma opgezet voor de aller
armste kinderen want we zijn toch nogal geschrokken van de armoede
onder de kinderen, we gaan dit goed begeleiden en kijken hoe het over
een half jaar met de kinderen gaat. Ook hier tranen, maar dan toch wel
van besef hoe veel geluk wij hier toch maar hebben he.. alle dagen eten, het is voor ons zo normaal..
Meer mooie verhalen en foto’s vindt u op onze weblog, op onze site www.chototara.com
Eric-Jan en Sandra
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Wij stellen voor bestuurslid van de Rijsbergse Vliegerdagen
Even voorstellen:
Voor iedereen die mij nog niet kent, wil ik me graag even voorstellen. En voor bekenden is het wellicht leuk om
iets meer over mij te weten te komen.
Mijn naam is Stef Voermans, 19 jaar en woonachtig in Rijsbergen.
In mijn dagelijks leven ben ik student/zelfstandig ondernemer in de hoveniersbranche.
Mijn passie ligt bij alles wat met tuinen te maken heeft. Sinds 1 oktober 2011 heb ik mijn eigen bedrijf,
'Hoveniersbedrijf Stef' , genaamd. Dit bedrijf voer ik nu nog naast mijn opleiding. Deze opleiding volg ik aan het
Prinsentuin College te Breda en hoop ik, in juni dit jaar, volledig af te ronden met een diploma. Daarna zal ik me
volledig gaan richten op mijn bedrijf. Hoveniersbedrijf Stef adviseert, ontwerpt, realiseert en onderhoudt
tuinen voor particulieren en bedrijven.
De ambitie voor vliegeren is bij mij in 2006 gaan groeien. In dat jaar ben ik door de Sky-Pirates uit Rijsbergen
gevraagd om eens gezellig mee te gaan naar het strand. En dat heb ik gedaan. Het was een leuke dag, met
mooi weer en veel stuntelige leerzame vliegeruren.
Na de winter ben ik gevraagd om bij het team te komen en dat heb ik uiteraard gedaan.
Na verloop van tijd onstond bij de Sky-Pirates het idee om een vliegerfeest te organiseren in ons eigen dorp.
Dat riep vele vragen op. Zouden we dat wel kunnen? Zouden we een geschikte plaats kunnen vinden? Zou hier
wel belangstelling voor zijn? Zou het financieel mogelijk zijn? Maar het vertrouwen dat dit ging slagen was er,
dus besloten we dit in 2008 te gaan organiseren.
Na vele voorbereidingen, vonden de eerste Rijsbergse Vliegerdagen in het derde weekend van augustus 2009
plaats. Een geslaagd evenement en vooralsnog elk jaar een groot succes. Ik ben de laatste jaren actiever
betrokken bij de gehele organisatie. Ik vind het superleuk om heel het jaar naar dit weekend toe te werken met
allerlei voorbereidingen. Het voelt goed om op die dagen heel veel deelnemers en bezoekers een leuk weekend
te kunnen bezorgen. En dat je dan zelf niet toe komt aan vliegeren vind ik helemaal
niet erg.
Inmiddels ben ik alweer zo`n 6 jaar, met heel veel plezier, actief met buggy`en, power
kiten, eenlijners en revolution vliegen en actief binnen onze vereniging.
Daarnaast ben ik ook een actieve carnavalsbouwer en -vierder bij buurtschap
Korschot. Samen met vrienden en buurtbewoners, een half jaar lang, aan een wagen
bouwen is een erg leuke, creatieve en gezellige bezigheid.

Hopelijk heb ik jullie iets meer inzicht in mijn persoontje kunnen geven, en wellicht
dat je me op de volgende vliegergelegenheden herkent.

Groeten,
Stef Voermans
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Lentevliegeren Zeebrugge 16/17 maart 2013
De laatste jaren is het traditie dat Ivo van Olmen, van True colors België, het lentevliegeren organiseert. Dit
vindt plaats aan de Belgische kust in Zeebrugge. Een geweldig strand. Ook dit jaar waren weer een aantal
mensen afgezakt naar Zeebrugge, hieronder een korte foto impressie.

flyer martijn en maikel

even overleg

Herman en ina Plattje

sky-pirates rijsbergen

Herman en ina Plattje

En dan weer opruimen
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Wist u dat ?


De Rijsbergse Vliegerdagen ook op Facebook en Twitter te vinden zijn











De deelnemerslijst al goed gevuld is
Martijn en Maikel onze nachtshow weer gaan regisseren
Peter Heayns de rijsbergse vliegerdagen goed gepromoot heeft bij de N.e.k.f
Dit als resultaat heeft dat we 14 leden van de nekf op het veld hebben
Ook dit jaar weer 3 publieksprijzen te verdelen zijn plus de nachtvliegerprijs !
Jan van Leeuwen waarschijnlijk dit jaar de kleinste vlieger bij heeft ?
Zodra de 40 graden overschreden worden de airco aan gaat op de velden ?
De rijsbergse vliegerdagen haar 5 jarig jubileum viert
we alle deelnemers vragen zoveel mogelijk nachtvlieger"spullen"mee te brengen

Tot slot
Tot zover de tweede uitgave van onze nieuwsbrief.
Aanmelden kan via de website of een email naar info@rijsbergsevliegerdagen.nl.
Of downloaden :
http://www.rijsbergsevliegerdagen.nl/?id=nieuwsbrief

Met sportieve groet,
Stichting Rijsbergse Vliegerdagen
info@rijsbergsevliegerdagen.nl

The North East Kite Flyers (foto Erwin Martens)
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