
 
REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  let op : deze keer geldt vroeger afzeggen dan gebruikelijk !  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op zondag  
30 maart 2014 te melden bij:  R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 06-55380361, e-mail: re.kruijshoop@gmail.com.  

Er zijn dan voor U nog geen financiële consequenties. Voor personen die daarna afzeggen zijn er onvermijdelijk 
financiële consequenties (behoudens uiteraard in het geval van zeer bijzondere omstandigheden). 

 
 

 

 

 

Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 

Op zaterdag 5 april 2014 gaan wij een lekker dagje uit  en bezoeken dan het vernieuwde Aviodrome 
in Lelystad. Iedereen weet dat het Aviodrome een tijdje gesloten is geweest wegens financiële 
tekorten. De organisatie is echter overgenomen en het Aviodrome floreert weer. Ook is het park sterk 
uitgebreid. Kortom ons bezoek meer dan waard ! 

 
Je bent bij het Aviodrome  
in de wolken met de grote 
tentoonstelling van veel historische 
toestellen en de interessante 
verhalen daarbij. 

Ons programma is als volgt: 

Om 11:00 uur wordt u verwacht bij de receptie van het Luchtvaart - Themapark Aviodrome.  
Daar ligt uw entreebewijs voor u klaar. Hierna gaat u naar het restaurant, waar u wordt 
ontvangen met 2 x koffie/thee met appelgebak met slagroom. 

Om 12:00 uur worden wij verwacht bij de receptie, waar de gids op ons staat te wachten. Deze geeft 
een uitgebreide rondleiding van 1½ uur. Tijdens de wandeling door het museum ga je op 
ontdekkingsreis door een groot stuk luchtvaartgeschiedenis: van het eerste houten vliegtuig in 1900 
tot de grote aluminium toestellen van nu. Er is een speciale expositie van diverse vooroorlogse 
Nederlandse militaire vliegtuigen en daarnaast is er ook veel informatie over de luchtaanvallen van de 
Duitsers op Nederland.  

Om 13:30 uur worden wij teruggebracht naar de receptie en gaan wij genieten van een lunchbuffet in  
het restaurant.  

Van 14:30 uur - 17:00 uur bezoeken wij op eigen gelegenheid het park, waar u ruim 200 jaar 
luchtvaartjaren van begin tot eind kunt herbeleven. De collectie van het Aviodrome bestaat uit de 
mooiste juweeltjes uit de luchtvaartgeschiedenis. Deze staan zowel binnen opgesteld in het museum 
als buiten op het themapark. De Constellation is één van de toestellen, waar Aviodrome uitermate 
trots op is. Je mag hier induiken om ook het gevoel van dit vliegtuig te ervaren. Ook staat er een 
heuse Boeing 747 die te bezichtigen is. De cockpit geeft een prima indruk van de hulpmiddelen die de 
piloten en de boordwerktuigkundige ter beschikking staan op hun lange reizen over de hele wereld. 

 
Contactcommissie: 
R.E. Kruijshoop - Voorzitter 
Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo 
Tel. : 074-242 29 76 Mobiel : 06-5538 0361 
E-mail : re.kruijshoop@gmail.com     of 
   re.kruijshoop@home.nl 

 
 
Hengelo Ov. : 20 maart 2014 
Betreft : SGS bezoekt het Aviodrome 
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Diner : het is onze laatste activiteit van dit "winterseizoen" en dus gaan wij na afloop napraten en 

lekker dineren. Om 17:00 uur wordt u verwacht bij ons dineradres Café Restaurant FLANTUAS, 

dat vlak bij is gelegen (adres: Emoeweg 4, 8218 PC Lelystad, tel.: 0320-288230, parkeren na 4 uur 's 

middags gratis).  

Vanaf 17:00 uur hebben wij gereserveerd voor het aperitief en om 18:00 uur gaan wij aan tafel. 

MENU FLANTUAS 

Voorgerecht: een combinatie van vele voorgerechten op een soort etagère 

Hoofdgerecht: keuze uit een vleesgerecht of een visgerecht 

Nagerecht: verrassing ! 

  

Dagkosten:  zonder museumkaart  €   35,00 per persoon    
 met museumkaart €  25,00 per persoon   

  In de dagkosten zijn opgenomen de toegangsprijs, ontvangst, rondleiding en lunchbuffet. 

Kosten diner:  €  27,50 per persoon.  De kosten van het diner en de bestelde consumpties 
                                                             af te rekenen met het restaurant  

 

Aviodrome Lelystad 
Pelikaanweg 50     
8218 PG Luchthaven Lelystad 

 
Bereikbaarheid: 

Per auto 

Vanuit de richting Schiphol/Amsterdam: ongeveer 45 minuten 
- Je rijdt op de A1 Amersfoort/Almere 
- Neem afslag Almere A6-Lelystad Harderwijk 
- Ga bij de eerste afslag Lelystad (N302) bij de verkeerslichten linksaf (richting Harderwijk) 
- Volg de borden naar Luchthaven Lelystad 

Vanuit het oosten: ongeveer 35 minuten 
- A28 Zwolle/Amersfoort 
- Neem bij Harderwijk afslag 13 (N302) richting Lelystad 
- Na circa 15 minuten ligt de luchthaven aan je linkerhand 
- Volg de borden Luchthaven Lelystad 

Parkeerplaatsen 
Je kunt bij Aviodrome voor de deur parkeren op de 500 parkeerplaatsen op parkeerterrein P2.  
Er zijn tevens invalidenparkeerplaatsen aanwezig. Het parkeerterrein wordt beheerd door de 
Luchthaven Lelystad en het parkeertarief bedraagt € 6,00 per dag.  
 

Per openbaar vervoer 

Station Lelystad is vanuit alle windstreken bereikbaar. U dient hiervoor via Weesp of Zwolle te reizen. 
Vanuit NS Station Lelystad kun je met Arriva buslijn 7 voor de deur van de Aviodrome uitstappen. 
Vanaf NS Station Lelystad en NS Station Harderwijk heb je ook de mogelijkheid om de  Connexxion 

buslijn 148 te nemen. Je kunt dan uitstappen bij de halte ‘Vliegveld/Eendenweg’.  
Vanaf deze halte is het nog maar zo’n tien minuten lopen naar Aviodrome. 

Raadpleeg voor de meest optimale route 0900-9292 of kijk op www.9292.nl. 

deze kosten met ons af te rekenen  
 bij aankomst in het restaurant.  

Adres en routebeschrijving 
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OVERZICHTSKAARTEN 

 

 

 
Bij de pijl 
    is het 
Aviodrome 

 


