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Zeer geslaagde open dag
Grote belangstelling voor Vliegveld Middenmeer
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O

VLIEGBREVET Buiten op het terrein kon je
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ndanks de regenachtige
start van de dag was
er al snel een gezellige
aanloop van geïnteresseerden. In de grote
hangar stonden diverse stands waar van
alles te zien en te doen was. Je kon bijvoorbeeld met een flightsimulator een vliegtuig
besturen, of bij organisatie Fly for Hope via
een virtuele bril het idee hebben alsof je
in een vliegtuig vloog. De Modelvliegclub
‘Beaufort 7’ had een stand met modelvliegtuigjes en drones van klein tot groot. Ook
veel interesse was er voor een groot scherm
waarop je de verrichtingen van een F16 met
een flightsimulator kon volgen.
pp In de grote hangar was van alles te zien en te doen.

bij vliegschool Adventure Flights terecht
voor informatie over het behalen van een
vliegbrevet. Voor wie dit overweegt, is de
website www.adventureflights.nl interessant
om even te bekijken. Voor de kinderen was
er een prachtig springkussen naast de Brasserie, waar je gezellig even een hapje of een
drankje kon nemen.
GEEN VLUCHTEN Tijdens deze dag was het de
bedoeling dat er ook gevlogen zou worden
door de toestellen en dat er vliegtuigen
van elders zouden landen, maar door het
regenachtige weer in de ochtend en later de
laaghangende bewolking, was dat vanwege
de veiligheid niet mogelijk. Ondanks dit alles
was er een grote toestroom van belangstellenden, wat het kleine vliegveld toch maar
even op de kaart zette!
VLIEGCLUB Vliegveld Middenmeer ligt in
het midden van de Wieringermeer. Een zeer
gastvrije vliegclub waar op mooie dagen
bijna altijd wel gevlogen wordt en waar van
alles is te zien.
Sinds een paar jaar is er een mooi luchthavengebouw en een Brasserie, waar je op het
terras een fantastisch uitzicht hebt over de
start- en landingsbaan. Brasserie Wings is
de hele week geopend behalve op maandag. Diverse activiteiten kunnen worden
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Afgelopen zaterdag was
de jaarlijkse open dag
van Vliegveld
Middenmeer aan de
Flevoweg. Van 10.00 tot
17.00 uur kon iedereen
van jong tot oud een
kijkje nemen in en rond
de MLA Ultralight
vliegtuigen die verspreid
over het vliegveld
stonden opgesteld.

pp Vliegen kon helaas niet, maar je mocht wel even in zo'n prachtig toestel zitten.

verzorgd. Informatie hierover vindt u op de
website www.brasseriewings.nl.

de snelst groeiende vliegschool met de modernste vliegtuigen. Op dit vliegveld wordt
gevlogen met MLA (Micro Light Aircraft),
Paramotoren of een Trike. Het is prachtig
om te zien hoe de vliegtuigen in de hangars
staan opgesteld, klaar om op een mooie
dag het luchtruim te kiezen. Wat betreft
de veiligheid zijn er zéér strenge regels.
Scherpe controles van de vliegtuigen zowel
aan de buitenkant als aan de binnenkant. Ja,
elk detail van het vliegtuig wordt nagelopen. Zo ook de vertrek- en aanvliegroutes,
wat de veiligheid moet bevorderen en de
overlast voor de omwonenden beperken. Een
aantal jaren geleden heeft het vliegveld een
permanente vergunning gekregen, wat meer
mogelijkheden geeft voor verdere investering en ontwikkeling.

VLIEGSCHOOL Vliegclub Middenmeer heeft
op dit moment 110 leden. Deze leden hebben al een vliegbrevet of zijn in opleiding.
Vliegveld Middenmeer heeft op dit moment
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MEE VLIEGEN Liefhebbers van vliegen en
vliegtuigen die ook eens mee willen vliegen:
die mogelijkheid is er. Dat kan al voor een
niet al te groot bedrag en is zeker de moeite
waard. Even contact opnemen met de vliegclub en een afspraak is zo gemaakt. Tijdens
de vlucht kunt u zich verwonderen over het
prachtige uitzicht vanuit het vliegtuig. Dat
smaakt naar meer, zoals deze zin op de website suggereert: ‘Once you have tasted flight,
you will forever walk the earth with your
eyes turned skyward, for there you have
been, and there you always long for return’.

pp Ondanks het weer was het al snel gezellig druk op de open dag.

ZEER GESLAAGD Al met al kan de organisatie terugkijken op een zeer geslaagde open
dag met veel enthousiaste bezoekers. Wie
het heeft gemist of meer informatie wil, kan
kijken op de website van Vliegveld Middenmeer: www.vliegveldmiddenmeer.nl en op de
Facebookpagina.

