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KLuHV Gilze-Rijen: Prachtplek voor uw evenement!
Pascalle van der Horst & Coert Munk
Foto’s: Johan Lemmers

(zakelijke) connecties binnen 
onze gelederen en daar buiten 
‘ons’ verhaal te blijven vertellen.
Wat wij, de KLuHV, te bieden heeft 
gaat verder dan alleen een mooie 
locatie voor evenementen. 
Het vliegend historisch erfgoed 
is uniek en nergens anders op 
deze manier binnen onze lands-
grenzen te vinden. De ‘jewels in 
the crown’ Spitfire en Mitchell 
zijn uniek. De Spit is één van de 
weinige op het Europese vaste-
land en de Mitchell heeft slechts 
één concullega in Oostenrijk bij 

een gepolijste frisfrank-fabrikant. 
De Beech 18 en Harvards zijn zeer 
populaire kisten en vliegen in 
formatie voor op evenementen, 
een ‘kunstje’ dat elders in Europa 
niet meer wordt gedaan. Voeg 
daaraan het bijzondere verhaal 
achter alle vliegtuigen toe en je 
hebt een levende geschiedenis-
les! Het is leerzaam voor jong en 
oud, zorgt voor meer betrokken-
heid, en is daardoor uitermate 

boeiend voor iedereen die een 
bezoek brengt aan onze stichting.
Als ‘Icing op de cake’ biedt de 
KLuHV de mogelijkheid om rela-
ties tijdens een evenement mee 
te laten vliegen en zodoende de 
nostalgie ten volle te laten bele-
ven. Een voor velen onuitwisbare 
ervaring, waar nog lang over 
nagepraat wordt.
De hoofdreden voor het orga-
niseren van evenementen bij 
de KLuHV is vanzelfsprekend 
de historische vloot vliegtuigen. 
Om deze in een topconditie en 
vliegwaardig te houden is fun-
ding noodzakelijk. Alle vrijwilligers, 
Flying Partners en deelnemers 
aan grote en kleine evenemen-
ten dragen een steentje bij aan 
het in stand houden van het  
vliegend museum. Alle steun is 
van harte welkom, of het nou een 
rondleiding langs de hangaars is 
voor een klein gezelschap, een 
dag voor zakelijke relaties, beur-
zen of een personeelsfeest.
Gasten van KLuHV zijn vaak de 
relaties van bedrijven, zij worden 
bij het bezoek een unieke erva-
ring rijker. Dat is de ene kant van 
het mes. De andere kant is de 

Onze thuisbasis was en is een 
gewilde plek om een evenement 
te organiseren. Zo werd in de af-
gelopen maanden een fotoshoot 
met MINI’s gehouden en hielden 
kinderen en andere familieleden  
van het ML-KNIL 18Sq, dat ge-
durende de Tweede Wereldoorlog 
vanuit Australië met de B-25 
vloog, bij KLuHV hun tweede 
reünie. De eerste evenementen 
voor het volgende jaar zijn al 
weer gepland. Dit verhaal gaat 
over de win-win situatie die een 
evenement bij KLuHV oplevert.

De locatie van de KLuHV op de 
grootste operationele helikopter-
basis van Europa, wekt bij velen 
interesse en nieuwsgierigheid.  
Het feit dat men toegang krijgt 
tot de vliegbasis wordt als zeer 
bijzonder ervaren en dat is het 
natuurlijk ook. Dit neemt niet weg 
dat wij voor velen nog te onbe-
kend zijn. En onbekend maakt 
onbemind. Om die reden is het 
noodzakelijk om de aanwezige 

kenbaar te maken. Recente 
voorbeelden van evenementen 
uit eigen gelederen noemden wij 
al in de aanhef van dit artikel. 
En sta er vooral even bij stil: 
onze eigen Flying Partners en 

de vrijwilligers zijn toch de beste 
ambassadeurs van KLuHV? Als 
die allemaal één idee voor een 
evenement aandragen hebben 
we het al ‘redelijk’ druk! Graag 
tot ziens in 2017!

dank bij KLuHV voor de bijdrage 
die rechtstreeks wordt geïnves-
teerd in het broodnodige onder-
houd van de historische vloot. 
Een aantal van de vliegtuigen 
wachten nog op noodzakelijke 
restauratie. Dit is een langdurige 
en vooral kostbare aangelegen-
heid waarbij de steun van spon-
sors zeer welkom is. Uw bedrijfs-
naam is exclusief te koppelen 
aan de restauratie van bijvoor-
beeld een Harvard.
Is uw bedrijf op welke wijze ook 
gelieerd aan techniek of past de 
nostalgische sfeer van de histo-
rische vliegtuigen perfect bij uw 

product? Denk dan eens aan het 
organiseren van een fotoshoot 
voor bijvoorbeeld een catalogus.
Er zijn ontelbaar veel mogelijk- 
heden en de KLuHV nodigt u van 
harte uit uw specifieke wensen 

Fotoshoot met MINI’s.

Meevliegen in een Harvard is onver-
getelijk. 

Een van de mooiste terrassen in het 
land.

Jan de Jong Hangaar als exclusieve autoshowroom. Vertrek Spitfire voor een oefenvlucht.

In de hangaars is veel techniek te zien.

Op Gilze-Rijen ook natuurschoon. Productpresentatie.




