Nieuwsbrief april 2018
Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zit er alweer op. Ook in onze club is er de eerste
maanden door de leden koortsachtig gewerkt om alle zaken te regelen.
In aanloop naar de open dag van 24 februari hebben diverse leden er voor gezorgd dat de
Beech vliegwaardig zou zijn. Op vrijdag voor de open dag werd de Beech uitgetest en goed
bevonden. Chapeau voor de medewerkers die dit hebben gerealiseerd.
Ook een bedankt naar de collega’s die het lokaal een grondige poetsbeurt hebben gegeven
zodat alles weer netjes uitzag. In het begin rook het lokaal niet zo fris

Maar nadat de vliegende brigade het had overgenomen was alles weer spic en span.

De open dag van het ACC werd druk bezocht. De belangstelling voor de FAA BEEK was
bijzonder groot. Er werd de hele dag druk gevlogen op onze vliegopstellingen. De Boeing 737
heeft dankzij Funs en Nick de hele dag gedraaid.
Op 3 maart hadden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. De opkomst was groot en naar
aanleiding hiervan heeft de staf besloten om een afsprakenlijst te maken zodat het niet

alleen bij praten blijft, maar dat er ook daadwerkelijk punten afgevinkt kunnen worden. Al
met al een vruchtbare vergadering.

737 cockpit:
de herbouw vordert gestaag. De nieuwe panelen blijken hier en daar niet helemaal te
passen, dus de zaag moest er in. Dat is goed afgelopen, hoewel het materiaal nogal
weerbarstig is. Een probleempje wordt nog gevormd door de stoelen. Er zijn 2 oude stoelen
beschikbaar die uit een 757 stammen. Niet helemaal de goede kleur, maar in elk geval
“echte”! De bekleding is in de wasserij, maar er moet ook nog wat gebeuren aan de
armleuningen, want het leer daarop is tot op de draad versleten. Iemand goed in het
bekleden met skai of leer? Een ander punt zijn de z.g. J-rails waar de stoelen op moeten
staan. Dat wordt waarschijnlijk maatwerk voor de sheet metal workshop van het ACC. Naar
verwachting zal de 737 eind april of begin mei weer vliegklaar zijn. Het is een beauty aan het
worden, dat is zeker!
Onze jaarlijkse excursie is nu definitief gepland op zaterdag 30 juni. Inmiddels hebben zich
14 leden aangemeld, er is dus nog één plek beschikbaar. Mochten er zich alsnog meer dan
15 deelnemers aanmelden dan zetten we die namen op een wachtlijst. Als we boven de 20
gaan komen, dan regelen we een 2e datum met het museum en splitsen de groep zo goed
mogelijk op. De kosten zijn zoals bekend € 12 per persoon, te voldoen in het museum. Voor
dat bedrag staan het museum en de begeleiders van 14.00 tot 17.00 uur ter beschikking. Tijd
genoeg dus om veel te bekijken en te leren. Wordt een topper!
Aan onze afsprakenlijst zijn 2 punten toegevoegd: allereerst een punt wat duidelijkheid
moet scheppen over het bedienen van de B200 en 737 simulatoren. We willen dat graag
toevertrouwen aan een beperkt aantal leden om te voorkomen dat er onbedoelde
softwareproblemen ontstaan. Het tweede punt behelst het mee laten doen van vrienden,
bekenden en familieleden. We willen dat zo laagdrempelig mogelijk houden en vragen
daarom daarvoor een bijdrage aan de clubkas van € 10. Voor “onbekenden” blijft het
gebruikelijke tarief van € 50 gelden.

Wist U dat……….
….Jan door de kabels de boom niet meer zag?
…. Hij het heeft vastgelegd op de foto?.
….hij uiteindelijk de kabels maar aan zijn borst heeft gedrukt?

….tijdens de open dag een kandidaat zo hard heeft geremd om de Boeing tot stilstand te brengen dat
het rechter voetpedaal is afgebroken
….de staf een nepbericht had rondgestuurd over de inzegening van de cockpit en naamgeving op 30
maart waarbij onze koningin Maxima aanwezig zou zijn?
…. Dat bijna niemand hier ingetrapt was?
….Toch was er iemand die op die zaterdag netjes gekleed met stropdas zijn opwachting kwam
maken.
… dat jullie secretaris gevraagd werd om alvast de broodjes te gaan smeren
….Dat op onze oproep om op de vrijdag daarvoor het lokaal in te richten slecht een persoon zich
beschikbaar stelde?
….Dat Wim en Henk in de Beech de vlucht van Frans overnamen en als een stel muppets krampachtig
probeerden om Beek te bereiken?
…Dat dit uiteindelijk gelukt is tot grote hilariteit van Frans die in een deuk lag.
….dat tijdens een van de groepsvluchten een jonger lid van ons de zaak saboteerde door stiekem van
vliegtuig te veranderen zodat hij met grote sprongen naar de eindbestemming vloog?
… dat Hub weer terug is omdat hij onze gezelligheid toch wel een beetje miste.
…dat wij zelfs vanuit Nepal een toeschouwer hebben gehad?

…..Dat ik nu ga stoppen want ik weet niets meer.

