
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lionlid 
 
 

Hoofddorp, 29 januari 2021 
 
Beste ….. en partner, 
 
Zaterdag 15 april gaat het gebeuren. 
De viering van het 3e lustrum van de Lions Haarlemmermeer-Ringvaart. 
 
De medewerkers van Hotel Leusden, het Ballonvaartcentrum IAC en de 
Rijksluchtvaartdienst hebben alle voorbereidingen getroffen 
De leden van de Pro-act commissie hebben het er prettig druk mee 
gehad. 
 
Het resultaat is het volgende: 
 
Zaterdag 15 april 2000. 
 
14.30 – 15.00 Ontvangst in Hotel Leusden 
   Philipsstraat 18 
   3833 LC  Leusden 
   Tel.: 033-4345345 
   Inchecken en zware bagage achterlaten op kamer. 
15.00 – 16.00 Welkomstcocktail en borrelen in het Grand Café. 
16.00 – 17.00 Drie gangen diner in het restaurant. 
 
17.00 – 17.30 Met eigen vervoer vertrek naar het IAC  

ballonvaartcentrum. De routekaart wordt uitgereikt. 
17.30 Ontvangst in het IAC ballonvaartcentrum. 

Uitleg en indeling.  
Er zijn ballonmanden voor 6, 8 of 12 personen. 
Helpen met het vertrekklaar maken van de ballonnen. 

18.30 Vertrek van de ballonnen, elk met een tussentijd van  
   ongeveer 5 tot 10 minuten. 
21.30 Vanaf deze tijd worden de ballonvaarders weer  
   terugverwacht op het IAC centrum. 
22.30 Terug naar Hotel Leusden. 

In het Grand Café napraten over de opgedane 
ervaringen. 

  
 
 
 
Zondag 16 april 2000. 
 
09.00  Gezamenlijk uitgebreid ontbijtbuffet in het restaurant. 



12.00  Uiterste tijd om de kamer te verlaten. 
 

 
Aanvullende informatie: 
 
Tijdens het “opbouwen” van de ballon wordt enige hulp van de deelnemers verwacht. 
Bij elke ballon is een volgauto, waarmee na afloop van de ballonvaart de terugreis wordt 
gemaakt. Volgauto en ballonvaartpiloot hebben radiocontact. 
Meerijden met de volgauto en op die manier toch contact hebben met de partner in de 
ballon is mogelijk.  
 
Adviezen: 
• De ballonvaarders ervaren tijdens het ballonvaren “windstilte”. 

Daardoor is de temperatuur ervaring “op de grond” dezelfde als “in de ballonmand”. 
De kleding is daarop dus aan te passen. 

• Fototoestel / Video camera meenemen 
Vergeet de fotorolletjes, videofilms en volle batterijen niet. 

• Verrekijker voor het aanschouwen van de onvergetelijke vergezichten. 
 
Het weer: 
De voorspellingen zijn uitstekend. 
Prachtige wolkenloze avond met temperaturen boven de 20° Celsius. 
 
Maar toch, al lijkt dat er op zaterdagochtend 15 april 2000 niet op, de ervaringen van de 
ballonvaarders geven aan, dat diezelfde avond rond 18.00 uur het beeld totaal anders kan 
zijn. 
Dus, alle lustrumvierders worden onder alle weersomstandigheden tussen 14.30 en 15.00 
uur verwacht in Hotel Leusden. 
Mocht uiteindelijk de beslissing vallen, dat de ballonvaart niet kan doorgaan, zullen wij met 
elkaar wat moeten gaan improviseren. (Klaverjassen, Bridgen, Biljarten etc) 
 
De deelnemers: 
Bijgaand een lijst, waarop de deelnemers vermeld staan. De privacy argumenten en 
medische beroepsgeheimen in overweging nemend zijn de gewichten van de deelnemers 
onleesbaar gemaakt. 
 
Verzekeringen: 
De Lionsclub Haarlemmermeer-Ringvaart heeft voor de ballonvaart risico’s geen extra 
verzekeringen afgesloten. 
Indien hiervoor behoefte bestaat, tot nu op individuele basis, graag contact opnemen met 
jullie eigen verzekeraar, Chris Verkuyl. 
 
Terugreis: 
Direct naar huis of een omweggentje via: 
 
 
 
 
 
• Bataviawerf Lelystad. 

Ambachtelijke scheepsbouw.  
Openingstijden dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur 
Bezoekadres: Oostvaarderdijk 01-09 te Lelystad 



Tel.: 0320-261409 
 
• Dierenpark Amersfoort 

Openingstijden van 09.00 tot 18.00 uur 
Tel.: 033-4616658 

 
• Dolfinarium Harderwijk 

Openingstijden van 10.00 tot 18.00 ( om 16.00 uur sluit de kassa) 
Tel.: 0341-467400 of 467467 

 
• Nationaal Park de Hoge Veluwe 
 
• Vissersdorp Spakenburg, waar de inwoners in de originele klederdrachten rondlopen. 
 
• Sauna & Beautycentrum Soesterberg 

Amersfoortsestraat 105 
Soesterberg 
Tel.: 033-4622460 

 
Mochten er nog vragen of (dieet) wensen zijn, dan graag contact opnemen met Piet Blom. 
 
Veel plezier toegewenst, namens de 
Pro-act commissie. 
 
 
 
Bijlage: Routekaarten naar Hotel Leusden. 
             Deelnemerslijst 
 
  
 


