
 

 

 

 
LUCHTMACHTDAGEN 2019  

 
De Luchtmachtdagen 2019 staan voor de deur en het is een groot genoegen u uit te mogen nodi-
gen voor dit evenement dat ook dit jaar weer honderdduizenden bezoekers zal trekken. Tijdens de 
Luchtmachtdagen, die dit jaar worden gehouden op de Vliegbasis Volkel op vrijdag 14 en zaterdag 
15 juni, van 09.00- 17.00 uur,  krijgt u niet alleen een indruk hoe de Koninklijke Luchtmacht een 
bijdrage levert aan vrede, vrijheid en veiligheid, maar ook hoe ze naar buiten treedt. Het thema 
van deze Luchtmachtdagen is dan ook:  "Wij zijn de luchtmacht". 
 
Er is één grote gezamenlijke ontmoetingstent met terras ingericht voor Postactieven KLu, Vetera-
nen KLu en KNVOL. De ontmoetingstent bevindt zich op nummer 6 in sector 3 (groen) op de plat-
tegrond die is afgedrukt op de achterkant van deze brief.  
Er komt één ingang en na controle kan men gebruikmaken van de tent en het terras. 
Gastheren van de drie genoemde doelgroepen zijn gedurende de Luchtmachtdagen aanwezig om 
de goede gang van zaken te waarborgen. Samen met u werken we aan fijne Luchtmachtdagen. 
 
De tent is te betreden op vertoon van een ID. U bent van harte welkom als: 

 Postactief, op vertoon van pas postactief en polsbandje*) met max 1 introducé; 
 KNVOL,  op vertoon van lidmaatschapspas en polsbandje*) max 1 introducé; 
 Veteraan, op vertoon van de veteranenpas én brief die u vanuit de veteranen vereniging 

waarvan u lid bent, gaat ontvangen en polsbandje*) max 1 introducé. 
*) Op vertoon van het juiste pasje krijgt u een polsbandje uitgereikt. 
 
Elk lid van de drie genoemde verenigingen mag één introducé(e) meenemen. Een introducé(e) 
dient altijd vergezeld te zijn door een lid! 
 
Invalideparkeerplek nodig? Met behulp van het aanvraagformulier op 
http://www.defensie.nl/luchtmachtdagen is deze aan te vragen. 
 
Gedragsregels tent en terras: 
 

 Voor uw eigen veiligheid, die van anderen en ter voorkoming van schade aan meubilair, is 
het niet toegestaan op tafels en stoelen te staan. 

 
 Het claimen van een stoel is niet toegestaan. 

 
 Op het terras is het gebruik van trapjes niet toegestaan. 

 
 Ga niet voor mensen staan die zittend van de vliegshow willen genieten. 

 
 Voor uw veiligheid geldt een maximum aantal bezoekers in de ontmoetingstent. Wanneer 

dit maximum is bereikt, laten we nieuwe gasten toe  nadat anderen de tent verlaten. 
 

 Tip: Neem gehoorbescherming mee! 
 

Graag hoop ik u op 14 of 15 juni te mogen begroeten in de ontmoetingstent. 
 

 
Namens de werkgroep Ontmoetingstent LMD 2019,  
Postactieven & Veteranen CLKS en KNVOL 
 
A.J.M. Potters 
Kapitein 

http://www.defensie.nl/luchtmachtdagen


 

 

 

 

 


