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Laatste impressie van de club aan de Jan de Wittstraat?

Volgend jaar, het jaar waarin de club 75 jaar bestaat, zijn wij om deze tijd afscheid aan het nemen van deze clubruim-
te. Want de verhuurder heeft per 1 december de huur opgezegd. Wel heeft hij ons nog een jaar respijt geven om een an-
dere ruimte te zoeken. Daarom in het gunstigste geval, moeten we iedereen oproepen om volgend jaar te helpen ver-
huizen of in het minst gunstige geval moeten we iedereen oproepen zijn spullen en die van  de club op te halen en thuis
op te slaan.

Kortom we zijn op zoek naar een nieuwe clubruimte!
Op de jaarvergadering zullen we er verder bij stilstaan. In de tussentijd willen we iedereen oproepen om uit te zien naar
een mogelijke nieuwe ruimte. Weet je een geschikte ruimte, of ken je iemand die mogelijk kan helpen, geef dit dan
door aan: e.crins@hetnet.nl of iemand anders van het bestuur.



Bouwzaterdag en NLC-feestavond
Op 20 december a.s. kan er weer vanaf 10.00 uur tot ca
17.30 uur gebouwd worden op de club. Daarna moet de
ruimte spic en span worden gemaakt voor een NLC-
feestavond. Tijdens deze avond willen we ook stilstaan
dat Frans 121⁄2 jaar lang onze voorzitter is geweest. Wij
willen dat natuurlijk niet geheel ongemerkt voorbij la-
ten gaan. Daarom roepen we iedereen op om dit samen
met Frans op de club te vieren. De avond begint om
20.00 uur. 

Chuckwedstrijd Tweede Kerstdag
Dit jaar staat ook de traditionele chuckwedstrijd weer op
het programma. Op de foto hierboven een aantal laserge-
sneden mallen van een topchuck, gebaseerd op de Wind-
lover. Ze liggen klaar op de club om gebruikt te worden:
snijden, schuren, plakken, lakken en vliegen. Dus maak
die chuck en kom op 2e Kerstdag naar het Maldens Vlak.
(Ook goed voor de spijsvertering.) Aanvang 10.30 uur.

Kerstvakantie
In de kerstvakantie zijn er extra bouwdagen op dinsdag
23 december, maandag 29 en dinsdag 30 december van
11.00 tot 17.30.

Vool info neem contact op met Roel (mobiel:
0612 396 566)

Bestel nu het enige echte NLC-clubshirt
Als je lid bent van de voetbalclub of de volleybalclub ben je verplicht je clubshirt te dragen. Maar zover willen we nog
niet gaan. Bestel deze mooie katoenen poloshirts voor 22,50 Euro bij Frans Voskens. Het streven is om tijdens de alge-
mene ledenvergadering de shirts uit te delen.



Kouwe Jatten Cup
Als op 18 januari a.s. de wegen begaanbaar zijn, de mus-
sen aan het dak vastvriezen en de sneeuw over de heide
giert organiseren Niels en Kevin weer de Kouwe Jatten Cup
(F1A, F1B, F1H en Chuck), of gewoon voor iedereen weer
eens de stof van zijn modellen af wil vliegen.

Onder misschien barre omstandigheden weer je eer-
ste wedstrijd van het jaar vliegen (die meetelt voor de
Nationale selectie van F1A en F1B).

Denk wel aan warme kleren en een regenpak!
Er zullen wel een aantal auto’s nodig zijn voor ver-

voer, dus vraag je ouders of ze kunnen rijden van en/of
naar de hei.

IIFI
Groots internationaal indoor spectakel in de Jan Mas-
sinkhal op 28 en 29 maart. Gevlogen word er o.a. in de
klasses F1M, F1D, F1L, F1N, Sainte, F4F, F4D, F4E en Pista-
chio. Zie www.iifi.nl

Belangrijke data
Datum/activiteit waar aanvang
20/12 extra-bouwdag clubgebouw 10.00
20/12 NLC-feestavond clubgebouw 20.00
23/12 extra-bouwdag clubgebouw 11.00
26/12 Chuckwedstrijd Maldens Vlak 10.30
29/12 extra-bouwdag clubgebouw 11.00
30/12 extra-bouwdag clubgebouw 11.00
10/01 Vliegersvergadering Coehoorn Arnhem 10.30
18/01 Kouwe Jatten Cup Rozendaalse Veld 10.30
15/05 Clubkamp Blokhut Arnhem 10.30

Oproep voor foto's kalender
Volgend jaar bestaan de club 75 jaar. Gezien het opzeg-
gen van de huur van de clubruimte weten we nog niet
precies welke activiteiten er ontplooid zullen worden
om dit op passende wijze te vieren… Wat we wel weten is
dat Gerard weer voornemens is een NLC Vrije Vlucht Ka-
lender te maken. Dit jaar met de nadruk op het 75 jarig
bestaan.

Daarom een oproep aan iedereen of jullie nog oude
foto's hebben van vroeger, die in de kalender gebruikt
kunnen worden. Graag originelen geven aan Gerard
Willemsen. Heb je het digitaal dan graag sturen aan se-
cretaris@nijmeegseluchtvaartcvlub.nl.

Wel even erbij vermelden wie de afzender is, wie er
opstaan, waar de foto gemaakt is, in welk jaar e.d.

Inlichtingen
Voorzitter Erik Crins, mob.: 06-24602898,
email: voorzitter@nijmeegseluchtvaartclub.nl
Secretaris Gerard Willemsen, mob.: 0612 396 566
email: secretaris@nijmeegseluchtvaartclub.nl
Penningmeester Gerard Brinks, mob.: 06-20014355,
email: penningmeester@nijmeegseluchtvaartclub.nl
Bouwleider Roel Lucassen, mob.: 0612 396 566
email: bouwleider@nijmeegseluchtvaartclub.nl
Materiaalbeheerder Stefan Pouwelsen, mob.: 06-50476296,
email: stefan_pouwelsen@hotmail.com
Restaurateur Frans Voskens, mob.: 06-29126682, 
email: fransvoskens@yahoo.com


