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Vliegerfestijn Emmen 2022 van 19 t/m 21 Augustus 2022

Hallo Vliegervrienden & Vriendinnen
Bij deze nodigen wij jullie uit voor ons 34e Vliegerfestijn, natuurlijk op onze multifunctionele locatie,
aan de boorden van de Grote Rietplas te Emmen. Met als toepasselijk Thema Met de Wind mee.
Het bestuur van SVE, dat samen met veel vrijwilligers en vliegeraars uit alle windstreken al 33 jaar voor een
geweldig oogstrelend schouwspel zorgt, is dan ook bijzonder verheugd om de 34e editie met jullie te mogen houden..
Oa:

 Met onze voor jullie alom bekende onderdelen zoals natuurlijk het vliegeren waaronder ook het
nachtvliegeren, vliegers met honderden lampjes.
– Vliegerschool ( voor alle leeftijden ) op de aangewezen gedeelte van de locatie, zie plattegrond.
_ Stuntvliegerdemonstraties, zie plattegrond.
– Div Workshops en Smink clowns , in de grote tent
_ Snoep droppen. Voor kinderen , met dit jaar ook een volwassen uurtje.!
– Verlichte en windgevoelige objecten op of aan de waterkant.( kunst route )
– Kunstzinnige creaties; zowel vliegers als objecten.( Kunst route )
_ De Mirakelavond, ( Zaterdag avond ) ( We willen dit jaar water laten branden )
– Verkiezing mooist verlichte vliegers.
Verkiezing mooiste, bijzondere Nostalgische vlieger
– Jinky’s Mikmak poppentheater ( Zaterdag en Zondag middag ) in de grote tent.
– En het randgebeuren, met muziek, dans, licht, en nog veel meer!
– Spectaculaire Veiling voor het goede doel. Joelles Helping Hands
– Rad van fortuin en grabbelton ook voor het goede doel, goede doelen tent.
– Fototentoonstelling 34 jaar vliegeren in Emmen in de grote tent
– Live Muziek ( vrijdag Country en zaterdagavond Ierse ) alles op de Plaza
_ Verkoop, vliegers, onderdelen, buiten spellen en windspelen enz., in de verkoop tent.

Wij hopen hiermede genoeg impuls te kunnen geven aan het 34e Internationaal Vliegerfestival te Emmen
en er samen weer wat moois van te maken.
Natuurlijk zal er in dit weekend ook met bijzondere vliegers gevliegerd worden, zowel overdag als avonds.

Catering :

En dan ons eigen super Catering team, zij zullen zich ook dit jaar weer volop inzetten om er iets

bijzonders van te maken
Lekker en goed gezond eten voor niet te veel geld, met ook weer Stamppot & Warm & Koud buffetten.
En ons groot vernieuwd terras is heel goed ontvangen, daar kun je even rusten na gedane arbeid.
Of even genieten van onze div speciaal bieren van de tap , verse koffie en thee en natuurlijk div soorten fris.
Ons terras word net als vorig jaar Corona proof ingericht

Groen:

We zijn al een aantal jaren een groen Vliegerfestijn. Plastic wegwerpspul is uitgebannen.

We zijn weer aan de afwas. ( Afwas vrijwilligers kunnen zich melden bij onze catering )

Parade: Na bestuursoverleg is besloten om dit jaar geen deelnemersparade te houden op de Zaterdag avond
Een ieder heeft zo voldoende gelegenheid om zich voor te bereiden op het nachtvliegeren en de verlichting tijdens de
Mirakelavond.
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Nieuw !
Huur een compleet ingerichte tent :

Er komen al jaren vragen bij ons binnen, of er

gelegenheid is om ter plaatse te overnachten in bv een gehuurde Caravan.
Dit was een van de mogelijkheden, hiervan hebben ook div Vliegeraars gebruik gemaakt.
Helaas is er door gebrek aan Caravan 's geen mogelijkheid meer om dit te doen voor het komende jaar.
We zijn daarom op zoek gegaan naar een eventuele andere mogelijkheid, en zijn met een bedrijf een afspraak gaan
maken om complete ingerichte slaaptenten neer te zetten voor 2 / 4 / 6 / 8 personen, deze tenten zijn volledig
voorzien van oa bedden. Incl slaapzak,kussen, lamp, stoelen, en tafel.
Zo hoef je tent niet op te zetten of af te breken , hij staat klaar voor gebruik.
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dan dient u dit zo snel mogelijk aan te vragen, i.v.m. er is een max.
aantal beschikbare Tenten dus : vol is vol. en er is een sluiting data: .
Tent Huur inschrijving is tot 30 April.
Voor meer informatie over deze tenten en de prijs, mail dan even naar

info@sve.nl

We sturen je dan een inschrijf formulier toe met alle gegevens en de mogelijkheden omtrent deze complete tenten.

Inschrijving :

Bij deze ben je van harte welkom, de inschrijving voor de 34e is geopend!

Aanmelding: Gelieve dit zo snel mogelijk te doen, via het opgave formulier.
Liefst per post maar het kan ook per mail, aan info@s-v-e.nl
Zie ook

www.s-v-e.nl

voor het opgave formulier in het Nederlands, Duits en Engels.

Groeten en tot ziens op ons 34e vliegerfestijn aan de Grote Rietplas te Emmen.

Henk, Gerrie en Annie.
PS : Heb je nog iets voor de veiling ? Alles voor het Goede Doel, We zien het graag tegemoet

Voor aan vullende info zie onze web pagina www.sve.nl
We houden ons aan de op dat moment geldende Corona regelgeving .

