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Een jongensdroom komt uit…

Oog in oog met André Kuipers. Bijzondere verhalen over zijn belevenissen over reizen in de ruimte. De Mustang P51 Trusty
Rusty op de achtergrond… in een omgeving waar u zich in de roerige oorlogsjaren waant. Te mooi om waar te zijn?

Zeker niet, Wings of Freedom heeft een uniek aanbod voor u.
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Donderdag 22 augustus

Op donderdag 22 augustus a.s. organiseren wij, Stichting Jan Hilgers Memorial Airshow, een netwerkbijeenkomst waar u nog
vaak aan terugdenkt. In het kader van 75 jaar Vrijheid organiseren wij in Ede een vierdaags event waarbij het herinneren,
herdenken en vieren van onze vrijheid centraal staat. Voor dit event richten wij een tijdelijk vliegveld in, compleet met
verkeerstoren omgeven met kampementen en re-anacters uit de oorlogsjaren.

Compleet aanbod

Wij bieden voor u op deze unieke eenmalige locatie een complete avond waarbij het u aan niets ontbreekt. Een lopend
buffet, een inspirerende lezing door André Kuipers inclusief een meet & greet met een afsluitend hapje en drankje. Tussen
18.00 en 22.00 uur ontbreekt het u aan niets!
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Klimt u aan boord?

Wij bieden u deze unieke ervaring aan voor € 150,00 per persoon, exclusief BTW. Uiteraard kunt u uw eigen
businessclubleden of rotary-members uitnodigen. U viert uw vrijheid op een manier die u nooit meer vergeet. De vrijheid die
in onze ogen nooit vanzelfsprekend mag zijn.

Netwerken voor een goed doel

Wij denken dat u dit speciale event niet mag missen, en vernemen graag van u of u belangstelling heeft voor 1 of meerdere
kaarten. Met uw bijdrage beleeft u niet alleen iets unieks, u steunt hiermee direct een goed doel: de André Kuipers Stichting.
De André Kuipers Stichting beoogt met haar activiteiten een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van onze planeet, de
ontwikkeling van de wetenschap en een goede toekomst voor onze jeugd. Daar kan niemand op tegen zijn toch?

Speciale businessclub prijs € 150,- pp
excl. BTW
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Neem contact op met Tjepke Gratama voor meer informatie: tjepke@vliegshowede.nl



When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today.
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