Kleurplaat
Kun jij dit plaatje leuk inkleuren? Doen! Meenemen op de vliegerdag en we hangen
jouw kunstwerk op.

Wolders vliegerfestijn
Zondag 2 oktober 2022
We laten ze weer vliegen!!! Kom met je (zelfgemaakte)
vlieger naar het vliegerveldje en maak kans op een prijs.
Een heuse DRONE

Veelgestelde vragen:
Hoe kom ik aan een gratis vlieger?
Op de basisschool in Waalre worden flyers/tegoedbonnen uitgedeeld. Tegen
inlevering van de flyer kun je vooraf een gratis vliegertje afhalen bij Dierenspeciaalzaak Colinda. OF… neem de tegoedbon mee naar het vliegerfestijn. Ook daar kun
je een knutselvlieger krijgen. (OP=OP)
Ik woon in Waalre, maar zit niet op de basisschool in het kerkdorp?
Ook dan kun je een knutselvlieger krijgen. Afhalen bij Dierenspeciaalzaak Colinda.
Vertel waar je woont en je krijgt de vlieger gratis mee. OF… koop er een tijdens
het vliegerfestijn voor maar € 2,00
Waarom organiseert de VvdJ deze dag, met veel gratis activiteiten?
Alle leden van de VvdJ zijn vrijwilligers die veel van het kerkdorp Waalre houden.
Ze genieten ervan als dorpelingen elkaar ontmoeten. Alle activiteiten van de VvdJ
zijn erop gericht dat dorpelingen elkaar ontmoeten. Zo organiseren we Koningsdag,
Sinterklaas, delen Paasmikken uit, vriest het dan proberen we een ijsbaan aan te
leggen en als er aanleiding is voor een dorpsfeest… dan zijn we erbij. De inkomsten
van de vereniging zijn vooral afkomstig uit de jaarlijkse collecte die gehouden
wordt in november. De VvdJ heeft de Anbi status. Op de website worden de inkomsten en uitgave jaarlijks gepubliceerd. Bankrekening VvdJ: NL89RABO0155701592

Tot zondag 2 oktober!! 12.30 uur

voor de
www.vvdj.nl

Vliegerplezier
Als sinds 2002 is het een traditie. Op de eerste zondag van oktober wordt het
Wolders vliegerfestijn gehouden. Leuk voor jong én oud.
Een festijn met diverse demonstraties en natuurlijk laat jij je eigen vlieger op.
Liefst zelf gemaakt. Je kent vast wel iemand in de familie die je kan helpen bij het
maken van een vlieger. Het is niet alleen hartstikke gaaf als straks jouw
vlieger aan de hemel staat…. Je kunt er ook prijzen mee verdienen.
Wolders Vliegerfestijn 2022, weer als vanouds.
Wat gaan we doen?
Ter voorbereiding worden, er met de hulp van leden van de VvdJ, in enkele klassen
op de Wilderen instructielessen gegeven voor het maken van een eigen vlieger.
Ook krijgen alle leerlingen van Kind centrum de Wilderen een flyer/tegoedbon. Op
vertoon van deze flyer kun je bij Dierenspeciaalzaak Colinda, Willibrorduslaan, een
gratis knutselvlieger afhalen. Versier de vlieger en laat hem op!
Tijdens het vliegerfestijn zijn er ook knutselvliegers te verkrijgen. Gratis op vertoon
van je tegoedbon. Of tegen een kleine betaling van € 2,00. Op het vliegerveldje is er
van alles te doen.
Demonstraties en attracties
Deze dag komt tot stand dankzij de medewerking van vele andere organisatie.
Dansgroep DEDE komt bijv. optreden. Ook de jeugdharmonie is present. Er zijn
vlieg- en vliegerdemonstraties en …. dit jaar hebben we een bijzondere attractie.
Iets geheimzinnig. Spannend.
Prijzen
Er zijn dus leuke prijzen te verdienen. Met een eigen gemaakte vlieger heb je
zelfs kans op een DRONE. Voor de knutselvliegers zijn er ook prijzen.
Disclaimer
In principe gaat het vliegerfestijn altijd door. Ook bij minder weer of bij weinig
wind. In de afgelopen jaren hebben we het slechts een paar keer moeten
afgelasten. Corona kan parten spelen of het weer kan heel erg slecht zijn (bijv.
onweer). Hou onze facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws.

Programma
Vanaf 12.30

Tegen inlevering van je tegoedbon krijg je een
gratis knutselvlieger. Je kunt het direct versieren
en kleuren voor de wedstrijd om 15.30u.

13.00

Oﬃciele start van het vliegerfestijn.

14.00 – 15.00 uur

Leuke demonstraties!
O.a. met roofvogels en een dansdemonstratie van
DEDE, Jeugdharmonie en vliegdemonstraties en
misschien nog meer.

Tot 15.30 uur

Op het vliegerveldje laat je een vlieger op. De jury
kijkt naar de mooist versierde vlieger, de best
geknutselde vlieger, de vlieger die het best aan de
hemel staat.
Allemaal reden om een prijs te kunnen winnen.

15.30 - 16.00 uur

Prijsuitreiking en sluiting.

ALGEMEEN
Organisatie: “Vereniging voor de Jeugd”.
Locatie:
Op het vertrouwde vliegerveld van Waalre
(achter de voetbalvelden van VV Waalre)
Website:
www.vvdj.nl en uiteraard ook op Facebook
Datum:
Zondag 2 Oktober 2022 Tijd: 12.30 tot 16.00 uur

www.vvdj.nl

