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Tjerk
 

In het elf jarig bestaan van Stichting Hoogvliegers hebben vele prachtige momenten van ontroering die van verdriet vaak afgelost. 

We hebben inmiddels al 10.000 Hoogvliegertjes blij mogen maken, en daar hebben in de loop der jaren ruim 4.000 vrijwilligers 

vele grote stenen aan bijgedragen. 

 

Stichting Hoogvliegers groeit, is positief, vol energie, en we krijgen waanzinnig veel zaken voor elkaar. Telkens weer in je armen 

knijpen om zeker te zijn dat er wéér een mooie samenwerking met diverse partijen leidt tot een onvergetelijke ervaring. 

Kippenvel, trots en dankbaarheid dat we dit allemaal voor elkaar krijgen.

 

En dan komt het binnen. Keihard. Onverwacht. En het is echt waar.

Tjerk is overleden. 

Bij de beoefening van zijn grote passie, die we allemaal delen, is er iets gebeurd met fatale afloop. Wat en hoe weten we niet, maar 

de behoefte aan antwoord op deze vraag wordt weggevaagd door het verdriet van het gemis van Tjerk.

 

Tjerk was uniek. 

Energiek tot in z’n haarwortels. Innovatief, getuige het eerste elektrische vliegtuig waar hij in vloog. 

Positief tot in z’n kleinste bloedvaten. Altijd goed luisterend, betrokken, verstandig en loyaal. 

 

Wat waren we blij en trots dat Tjerk als penningmeester zitting wilde nemen in het bestuur. En meteen vlogen zijn ideeën en initi-

atieven ons om de oren. Op een inspirerende manier, want er is nog zoveel moois te creëren!

En passant organiseerde hij met zijn ‘Noordelijke teams’ ook nog eens vijf (!) Hoogvliegersdagen op Leeuwarden, Drachten, Hooge-

veen, Groningen en Den Helder. 

En altijd met een relaxte glimlach, want hij zat bij alles wat hij deed volledig in z’n element.

 

We hebben op indrukwekkende wijze afscheid genomen. 

En dat was niet genoeg; het had nog oneindig veel grootser gemoeten.  

Maar het is nooit genoeg.

En we krijgen Tjerk nooit meer terug.

 

We moeten verder. We gaan verder. We zullen verder. We willen verder.

We bouwen door in zijn geest, want dat wilde Tjerk zonder twijfel.

 

Tjerk, het was een enorme eer om jou in ons leven te hebben mogen meemaken.

We missen je.
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Zaterdag 3 november was het zover, de grote 

Hoogvliegersdag op het grootste vliegveld van 

Nederland: Schiphol!

De dag begon om 09:00 met de aankomst 

van de kinderen op Schiphol Oost, en vanuit 

Mijdrecht vertrok op dat moment onder poli-

tiebegeleiding een konvooi met meer dan 22 

vrachtwagens richting Schiphol met ook een 

groep kinderen in de cabines.

Nadat dit konvooi met veel toeters en bellen 

was gearriveerd kon het allemaal beginnen. En 

wat was er veel te doen!

Er waren echte Star Wars figuren en levensgro-

te knuffels voor een selfie, high five of knuffel. 

Ook waren er oude legervoertuigen en wagens 

van Schiphol waarmee je een rondje kon rijden 

over het platform. Een ritje in een van de Trucks 

voor Hoogvliegers of even zelf “vliegen” in een 

hele gave flightsimulator.

Het echte hoogtepunt van de ochtend was een 

bezoek aan de Brandweer oefenplaats waar 

de brandweer van Schiphol liet zien hoe ze 

een groot passagiersvliegtuig blussen. Daarna 

mocht je ook zelf nog even met een brandslang 

spuiten of even kijken in een van de supergrote 

brandweerwagens van Schphol.

Daarna snel terug naar Schiphol Oost voor een 

heerlijk patatje en snackje, want het was bij-

na tijd! Het Peter Pan vliegtuig van Transavia 

stond namelijk al klaar op het platform voor de 

hangar voor de rondvlucht boven Nederland!

Nadat iedereen aan boord was werden de mo-

toren gestart en het vliegtuig naar de startbaan 

was getaxied gingen we al snel de lucht in voor 

een vlucht vol met hoogtepunten!

Het eerste was al heel speciaal, want we vlo-

gen direct na het opstijgen een rondje om de 

verkeerstoren van Schiphol! Zo konden we 

even zwaaien en kijken naar al die grote vlieg-

tuigen op de grond.

Vervolgens vlogen we richting Rotterdam en 

ook dat was prachtig te zien. Vanuit de cock-

pit werd heel veel verteld en heel veel vragen 

gesteld. En wie het antwoord wist mocht dit bij 

de piloten komen vertellen. Via de Maasvlakte 

vlogen we via de kust richting het Noorden. Al 

snel zagen we Den Haag en de beroemde pier 

van Scheveningen. En even later was daar in-

eens het circuit van Zandvoort... Wat gaat dat 

snel als je vliegt!

Toen de piloten Alkmaar zagen vlogen we daar 

overheen en gingen we richting Volendam. 

Toen we daar waren was het alweer tijd om 

richting Schiphol te vliegen en te gaan landen. 

Maar voordat we dat deden vlogen we eerst 

nog even laag over een van de landingsbanen 

van Schiphol en vlogen we nog een rondje 

over Amsterdam voordat we echt gingen lan-

den. Nadat we geland waren kregen we van de 

brandweer nog een ereboog van water! Heel 

speciaal was dat.

Nadat iedereen was uitgestapt en we een hele 

gave groepsfoto voor het vliegtuig hadden 

gemaakt mocht iedereen een plekje zoeken 

in een van de vrachtwagens, politieauto’s, of 

een van de andere wagens die klaarstonden. 

Want voordat we naar huis gingen mochten we 

nog met alle wagens over de start- en landings-

banen van Schiphol rijden. Er vloog zelfs een 

helikopter van de politie mee. De vliegtuigen 

die wilden vertrekken moesten even op ons 

wachten. Na deze runwayrun kwam een hele 

gave dag ten einde. Wat hebben we genoten 

van deze prachtige dag. In totaal vlogen er 56 

Hoogvliegers.

Deze onvergetelijke dag is mogelijk gemaakt 

door: JetSupport, Luchtverkeersleiding  

Nederland, KLM Catering Sevices, Jetaviation, 

GSA, Royal Schiphol Group, Douane/ 

Belastingdienst, GateGourmet, Suez, I-Sec, 

Koninklijke Luchtmacht, Hoogvliet, 

De Kustwacht, KLM Sleepdienst, Hoogvliet 

Supermarkten, Transavia, KLPD.

Hoogvliegersdag Schiphol
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Zaterdag 17 november was het weer zover, de jaarlijkse KLM vlucht 

van Stichting Hoogvliegers ging de lucht in.

Al ruim van tevoren verzamelde alle toekomstige Hoogvliegertjes zich 

met hun familie op Schiphol Rijk waar iedereen gebruik kon maken 

van de parkeergarage van ATPI. 

Vanaf daar reed de enige echte Hoogvliegersbus op en neer naar 

Schiphol om iedereen naar de incheckbalie te brengen. Meegaan met 

die mooie bus was voor sommigen al een feest op zich. Op weg naar 

Schiphol waren de grote vliegtuigen al goed te zien. 

Op Schiphol konden alle bijna-Hoogvliegertjes nog even rondlopen 

voordat het echte inchecken kon beginnen. Voor de incheckbalie  

kregen de Hoogvliegertjes allemaal het originele Hoogvliegerstasje 

met het Hoogvliegers t-shirt. En toen kon het inchecken dan echt  

beginnen. Bij sommige balies kregen de stewardessen zelfs hulp van 

de Hoogvliegertjes zelf bij het inchecken.

Ondertussen werden er al veel foto’s gemaakt met radio 538 DJ Coen 

Swijnenberg die ook meevloog. En natuurlijk met Bluey, de mascotte 

van KLM. Die kon er maar geen genoeg van krijgen en ging zelfs mee 

naar de gate.

Nadat iedereen was ingecheckt vertrokken we naar de gate.  

Op naar het vliegtuig!  Daar ging het dan echt gebeuren, instappen en... 

vliegen!!

En wat was het mooi helder weer. Vanuit het vliegtuig kon iedereen 

alles goed bekijken. Zo was de Efteling heel goed te zien (en  

mensen vanuit de Pagode schreven op Twitter dat ze ons ook  

hadden zien vliegen). Vervolgens verder via Zeeland en Rotterdam. 

Ondertussen kregen alle passagiers nog wat te drinken en te eten.  

En hun eigen KLM vliegtuig model om thuis op hun kamer nog eens 

aan deze bijzondere vlucht terug te denken. 

Na een klein uurtjes was het helaas weer tijd om terug te gaan naar 

Schiphol. Na de landing wachtte er nog éën verrassing: iedereen die 

dat wilde mocht nog even in de cockpit kijken. 

En toen was deze bijzondere dag dan echt voorbij. 

Met dank aan KLM maar ook de luchthaven Schiphol, Axxicom, ATPI 

en iedereen die deze vlucht heeft mogelijk gemaakt. Er zijn weer een 

heleboel nieuwe Hoogvliegertjes bij.

55 Hoogvliegers 

 erbij bij KLM vlucht
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In Memoriam 

Tjerk van Dijk

Op 13 oktober j.l. is onze penningmeester en organisator van Hoogvliegersda-

gen, Tjerk van Dijk,

 door een noodlottig ongeval om het leven gekomen.

Tjerk was één van drijvende krachten binnen onze Stichting Hoogvliegers.  De 

organisatie van Grote Hoogvliegersdagen in Noord-Nederland deed hij met  

verstand, enthousiasme en oneindig veel energie.

Tjerk van Dijk was mede-eigenaar van het bedrijf FlightLevel, gevestigd op het vliegveld Drachten, een  

vliegschool en verhuurbedrijf dat vliegtrips voor gebrevetteerde piloten organiseert en teamuitjes met  

proefvlieglessen voor organisaties. Hoewel hij als jongen altijd al beroepsvlieger wilde worden, belandde hij in de 

automatisering. Maar op latere leeftijd, na een proefles tijdens een vakantie in Zeeland, kreeg het vliegvirus — zoals 

hij het noemde — hem weer te pakken. 

Op 19 september 2001 haalde hij zijn vliegbrevet en was jarenlang als vrijwilliger actief voor Stichting Hoogvliegers. 

Honderden Hoogvliegersfamilies kennen hem van de vluchten die hij al die jaren uitvoerde, altijd met een lach op zijn 

gezicht. Ook zijn familie was actief binnen de stichting. 

Wij zijn hem ontzettend dankbaar voor wat hij allemaal voor ons en alle Hoogvliegersgezinnen betekend heeft. 

Wij wensen zijn vrouw en dochters, familie en vrienden heel veel sterkte met dit verlies.

Wij zullen Tjerk en zijn grote glimlach nooit vergeten.

13 oktober 2018

Bestuur en vrijwilligers Stichting Hoogvliegers
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Robin Vree heeft samen met een team onze 

KMR en trailer  na aanschaf in 2013 gespoten. 

De redactie van Luchtpost was benieuwd hoe 

dit toen is gegaan en hoe zij dit project hebben 

ervaren.

Hoe hebben jullie kennis gemaakt met de 

Stichting Hoogvliegers?

“Dat is eigenlijk buiten ons om gegaan. Dat wij 

deze projecten zouden gaan uitvoeren is op 

managementniveau bedacht. Toen wij eenmaal 

te horen kregen wat de bedoeling was, ben ik 

wel gelijk op social media gaan zoeken naar de 

stichting, en met mij nog meerdere collega’s.” 

Hadden jullie een eigen idee voor het spuiten 

van de KMR en de trailer of hebben jullie jelaten 

inspireren door KO, de mascotte van de Stich-

ting?

“Wij hadden als Decoteam van KLM een teke-

naar, die met de stichting om de tafel is gaan 

zitten. Daar zijn uit eindelijk werktekeningen uit 

gerold, zodat wij wisten wat we moesten gaan 

doen.  Zij hebben samen ook besloten dat KO 

terug zou komen op meerdere projecten. Leuk 

feitje: wij kregen de werktekening voor de bus 

en daar stond  op dat de wielen rood en geel 

moesten worden. Dus toen wij lekker bezig 

waren met de laatste handelingen aan dit pro-

ject, hebben wij ook echt de wielen die kleuren 

gegeven. Achteraf kregen wij te horen dat dit 

helemaal niet de bedoeling was, ook al vonden 

alle managers het wel heel erg leuk staan bij de 

bus.”

Met hoeveel personen hebben jullie aan het 

spuiten van de KMR en de trailer gewerkt?

“Dat was per dienst verschillend, bij de aan-

vang van het schuren en voorbereiden waren 

het meerdere personen, meestal vier per dienst. 

Toen we eenmaal aan het spuiten waren van 

diverse kleuren, waren het er 2 à 3. Uiteinde-

lijk heeft iedereen van ons KLM Decoteam zijn 

steentje bijgedragen en heeft iedereen dit met 

veel inzet en liefde willen doen.” 

En hoelang hebben jullie erover gedaan totdat 

alles naar wens af was?

“Dat durf ik niet precies te zeggen. Het is al een 

lange tijd geleden dat we deze projecten heb-

ben uitgevoerd. De ene ging sneller dan de an-

der omdat we ook met de vliegveiligheid van de 

KMR zaten natuurlijk. We wilden natuurlijk wel 

dat de nieuwe Hoogvliegers veilig een super-

mooie dag konden hebben.”

Zijn jullie met dit team nog steeds betrokken bij 

de Hoogvliegers?

“Ik zelf volg de Hoogvliegers nog steeds via Fa-

cebook. En elke keer als ik weer foto’s zie van 

de drie projecten en dan al die kleine kinderen 

die een dag van hun leven hebben, dan geeft 

dat een heel goed gevoel. Dat wij daar een deel 

van uit hebben kunnen maken.”

PH-KMR en trailer      
  gespoten, hoe ging dat?
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Sinds 1 september kunnen klanten in de meeste supermarkten van Hoogv-

liet hun statiegeldbedrag met één druk op de knop doneren aan de Stichting 

Hoogvliegers. De flessenautomaten zijn uitgerust met een donatieknop. Na het 

invoeren van flessen of kratten kiest de klant met deze knop voor het doneren 

van het statiegeldbedrag. Wie ervoor kiest niet te doneren, krijgt met de bon-

knop een reguliere statiegeldbon.

Door de sterke verbinding met haar omgeving is Hoogvliet niet alleen een aan-

trekkelijke supermarkt om boodschappen te doen, maar neemt zij ook haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een van de initiatieven die Hoogvliet 

in het bijzonder een warm hart toedraagt en binnen de organisatie een promi-

nente plaats heeft gekregen, is Stichting Hoogvliegers. Het ligt daarom voor 

de hand dat Hoogvliet de donatieknop graag inzet om klanten bij dit prachtige 

goede doel te betrekken.

Hoogvlieger Esmée 

 vloog mee vanaf Teuge
Zaterdag 13 oktober 2018 mocht Esmée zich met haar familie melden op het 

vliegveld in Teuge. Daar wachtte de piloot (Marcel Middelkamp) haar al op.

Het was een warme zaterdagmiddag en erg druk op het vliegveld. De vliegtuigen 

vlogen af en aan en er werd veel gesprongen door de parachutisten. We moch-

ten mee naar een stukje in het restaurant waar alleen maar piloten komen. Daar 

kreeg Esmée eerst een mooi t-shirt met bijbehorende pet. Daarna hebben we 

een rondleiding gehad over het vliegveld en in verschillende hangaars gekeken.

Daarna was het de beurt aan Esmée om in het vliegtuig te stappen. Samen met 

mama en opa hebben we een rondvlucht boven Deventer en Zwolle. Wat zijn de 

huisjes, mensen en dieren dan klein van die hoogte. Esmée heeft genoten van 

de vlucht. Wat een ervaring. Na de landing, hebben we met zijn allen nog wat 

gedronken en heeft Esmée haar diploma gekregen.

Marcel en Stichting Hoogvliegers bedankt voor deze geweldige middag.

Hoogvliet-klanten 
doneren statiegeld

                           aan 
Stichting Hoogvliegers
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Ruim 1200 euro van dansschool 
voor Stichting  Hoogvliegers
Wendy’s Dance & Defence (www.wendysdancedefen-

ce.nl)  is een dansschool met 5 les locaties in Zeeuws 

Vlaanderen. Naast danslessen geven zij ook trainin-

gen in verdediging.

Jaarlijks organiseert Wendy een grote open dag en 

koppelt daar een goed doel aan waar op de open dag 

geld voor ingezameld wordt. De goede doelen kiest 

zij altijd zelf en van een ouder van 1 van haar leerlin-

gen had zij gehoord van de Stichting Hoogvliegers. 

Na haar onderzoek naar wat de stichting doet heeft 

ze de keuze voor de Hoogvliegers gemaakt.

Op zaterdag 15 september is de open dag geweest 

met meer dan 60 deelnemende kinderen. Opbrengst 

voor de Stichting € 1.266,78.
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Cor Van Aalst is werkzaam als chauffeur bij Voet 

Transport Ravenstein en al zeven jaar een gemo-

tiveerde vrijwilliger die heel zijn hart steekt in 

activiteiten voor de Stichting Hoogvliegers. De 

redactie van Luchtpost vroeg hem naar het hoe 

en waarom.

Hoe ben  je in aanraking gekomen met de Stich-

ting  Hoogvliegers? 

“Op de boot naar Noorwegen kwam ik in contact 

met een chauffeur die een schitterende auto 

heeft, met een vliegtuig erop en een spatlap van 

de Hoogvliegers. Die week erna tref ik die man 

weer. Ik stel me voor en hij zegt ik ben Frank... 

Zo begon ons gesprek. Tijdens het eten vroeg 

ik hem over dat vliegtuig en die spatlap. Toen 

kwam er een verhaal waar zeven volwassen 

chauffeurs huilend naar luisterden. Toen dacht 

ik: ik wil hier bij. Zo ben ik dus bij Stichting Hoog-

vliegers gekomen”.

Wat is er bijzonder aan de  Stichting Hoogvlie-

gers ? 

“Het omtoveren van nerveuze kindergezichtjes 

bij binnenkomst tot een smile van oor tot oor! 

Dat geeft zoveel voldoening! En dat je bij mag 

dragen aan zoiets moois om die kinderen en 

ouders en of verzorgers een mooie dag te laten 

beleven op een voor ons zo’n makkelijke manier. 

De hele opzet van de Hoogvliegers is gewoon 

geweldig.” 

Wat is je het meest bijgebleven? 

“De run voor Noah die ik niet kon rijden omdat 

ik zelf toen in het ziekenhuis lag. Maar net uit 

het ziekenhuis heb ik toch staan zwaaien bij 

Zaltbommel in een auto van Van Bruchem (die 

later nog een grote rol gespeeld heeft voor de 

stichting)  en Arctic Challenge gereden en de 

opbrengst geschonken hebben aan de Stichting 

Hoogvliegers.”

“Het is onze taak de kindjes een geweldige dag 

te geven en dat lukt altijd. Maar soms komt er 

een kindje dat je aangrijpt, écht aangrijpt; een 

prachtig mooi meiske komt aan met haar fami-

lie. Die glimlach op dat meiske d’r gezichtje deed 

me smelten, haar hoofdje vol met slangetjes en 

pleisters, en dan weet je al: dit is niet goed. Geen 

enkel klaagmoment, enkel plezier. We hebben 

extra ver gereden en haar moeder vertelde het 

hele verhaal. Een verhaal dat geen enkele ouder 

wil horen. We hebben gek gedaan, jij lag dubbel 

van het lachen. Dat, en de kracht die je had om 

je helaas verloren strijd van die gemene ziekte te 

dragen, heeft me maanden wakker doen liggen 

en tevens ook vaak met beide benen op de grond 

doen staan. Pheline, je was en bent een kanjer 

en een geweldig meiske dat mij de kracht geeft 

om dit te kunnen doen.” 

     

      Groetjes Corretje 

Chauffeur Cor van Aalst (Voet Transport Ravenstein):

“Soms komt er een kindje dat je echt persoonlijk 

aangrijpt en dat je wakker doet liggen”

Een leuke actie bedacht voor de Hoogvliegers? Meld 'm aan!

We komen nog steeds acties voor onze mooie stichting tegen waar we niets vanaf weten. Elke actie, hoe klein 

of groot dan ook, is uiteraard van harte welkom, maar meld de actie alsjeblieft aan via onderstaande link, dan 

kunnen wij je ook ondersteunen met raad en daad!

www.stichtinghoogvliegers.nl/organiseer-een-actie
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Vrijwilliger 
    Victor Dechesne

Even voorstellen:

Victor Dechesne heeft twee hobby’s. 

In de zomer is hij veelal buiten aan 

het radiografisch vliegen met vliegtui-

gen en helikopters en ‘s winters zit hij 

vaak ‘s avonds achter zijn computer, 

die speciaal is samengesteld voor 

de game Flightsimulator. Gemiddeld 

‘vliegt’ hij zo’n vijftien uur in de week, 

vaak samen met anderen op het in-

ternet en soms onder begeleiding van 

een luchtverkeersleider. Dan wordt 

het nóg reëler en dus leuker, vindt hij. 

Naast het (online) computervliegen, is hij ook 

regelmatig te vinden op beurzen en vindt hij het 

leuk om kinderen van de Stichting Hoogvliegers 

kennis te laten maken met het computervlie-

gen. “Kinderen spelen deze game iedere keer 

enthousiast en ik hoop dat ik ze nog een tijdje 

dat plezier kan gunnen,” vertelt hij. Hoe heeft 

Victor eigenlijk kennisgemaakt met de Stich-

ting Hoogvliegers?

“Ik kwam in contact gekomen via de Hobby 

Computerclub (HCC). Iedere derde maandag-

avond is er een clubavond in Leeuwarden.  

Via deze computerclub heb ik veel van deze 

hobby geleerd. Sinds 2007 ben ik lid en vlieg 

sinds 2013 een vast vliegtuig op de computer. 

Dit is de MD11 van PMDG en vlieg meestal sa-

men met vliegvrienden voor de virtuele maat-

schappij V-Bird.”

 

Heb je tijdens een Hoogvliegersdag nog iets 

leuks of grappigs meegemaakt?

“Ik ga graag naar de Hoogvliegersdagen in 

zowel Drachten en Leeuwarden. Dit is altijd 

weer een feest. Het is fantastisch om te zien 

hoe enthousiast de Hoogvliegers zelf en ook 

hun broertjes en/of zusjes zijn als ik ze bij ons 

op de computer laat vliegen.De eerste 

vraag die we vaak krijgen is: ‘Kan het 

vliegtuig ook schieten?’ Als je dan moet 

melden dat, dat vliegtuig het niet kan, 

zijn een beetje teleurgesteld, maar het 

enthousiasme komt alweer terug als ze 

mogen vliegen.”

“Behalve de HCC-computer heb ik zelf 

vaak ook nog mijn eigen laptop mee, 

waarop ook nog een vliegsimulatiepro-

gramma voor het besturen van model-

bouwvliegtuigjes en -helikopters met 

een radiografische zender. Kinderen vinden 

dit vaak ook prachtig. Ze kunnen dan naar har-

tenlust vliegen en crashen, zonder dat het geld 

kost. Sommigen schateren het dan uit van het 

lachen. Ze willen vaak niet eens meer stoppen 

met spelen. Al met al een leuke gezellige dag 

waarbij de kinderen veel kunnen doen en ple-

zier beleven.”

Ik hoop dat de Stichting Hoogvliegers nog lang 

kinderen en hun familie een leuke dag kunnen 

bezorgen. 

Krattenpolka
Het was een enorme internethit: het filmpje van een groep truckers die de kratten-

polka danst. De makers van het filmpje komen nu met een recordpoging voor het 

goede doel, Stichting Hoogvliegers. Al vijftien jaar gaat trucker Gerjan de Valk met 

zijn vrienden naar het Truckstar Festival. Dit jaar maakten zij een filmpje en plaats-

ten deze op Facebook en Youtube. "We hadden niet verwacht dat het zo'n enorme 

hit zou worden. Ons filmpje werd wereldwijd bekeken en we staan inmiddels op 

meer dan 12 miljoen likes", vertelt Gerjan uit Gasselte.

Iedereen kan meedoen

Omdat het zo'n hit is vonden de makers van de video dat er een vervolg moest 

komen. Gerjan: "We gaan het komende jaar met de groep naar diverse festivals. 

Men kan een leeg krat meenemen en dan dansen we samen de krattenpolka. Na 

afloop doneer je het krat aan onze stichting die wij in het leven hebben geroepen."

Recordpoging

Mede-initiatiefnemer Gerjan verzamelt samen met de stichting alle kratten die 

ze krijgen: "Uiteindelijk willen we tijdens het Truckstar Festival 2019 een mega 

recordpoging organiseren op het TT-Circuit. We hopen dat we met duizenden men-

sen en kratjes de polka kunnen dansen bij de hoofdtribune of op de baan."

Goed doel

De opbrengst van alle lege kratjes en de verkoop van t-shirts gaat vervolgens naar 

Stichting Hoogvliegers. Deze organisatie zorgt ervoor dat zieke en gehandicapte 

kinderen een dag mee kunnen in een vliegtuig of vrachtwagen.  

                     Bron: RTV Drenthe
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Ambassadeur Coen 
Swijnenberg:
“Hoe deze dames in het leven staan... 

daar kunnen wij veel van leren”
Kinderen die een hele andere toekomst hebben dan eigenlijk zou moeten. 

Zij worden in het zonnetje gezet door de Stichting Hoogvliegers. In een 

stoet van motoren en vrachtwagens worden ze naar een vliegveld gebracht 

en mogen vervolgens ZELF vliegen in een echt vliegtuig. Uiteraard onder de 

deskundige leiding van de Hoogvliegers-piloten. Ik ben nu twee jaar ambas-

sadeur van de Stichting Hoogvliegers en probeer zoveel mogelijk aanwezig 

te zijn op de Hoogvliegersdagen in het jaar (circa 14). Dit keer was Den Helder 

aan de beurt. Het is geweldig om te zien hoe de medewerkers van het vlieg-

veld (van directeur tot catering) en natuurlijk de vrijwiligers van de stichting 

Hoogvliegers alles tot in de puntjes hebben georganiseerd om het voor de 

kinderen een onvergetelijke dag te maken. Ik mocht helpen bij het ambu-

lancevliegtuig. Kinderen die niet (meer) in staat zijn om te zitten, hebben de 

mogelijkheid om per brancard toch de lucht in te kunnen. In Den Helder wa-

ren dat Lotte en Elin. Deze dames hebben grote indruk op me gemaakt. Hoe 

zij in het leven staan... daar kunnen wij veel van leren. Ook is het bijzonder 

om te horen van ouders en begeleiders hoe waardevol zo’n dag voor de hele 

familie is. En de begeleidster van Lotte die na de vlucht geëmotioneerd was, 

omdat Lotte had gezegd dat dit “de mooiste dag van haar leven” was. 
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Rabobank Pilotendesk heeft een sponsor-

overeenkomst ondertekend met de Stichting 

Hoogvliegers. De speciale pilotendesk van 

de bank gaat de komende jaren alle T-shirts 

en petjes leveren voor de toekomstige  

Hoogvliegers. Namens de Stichting  

Hoogvliegers ondertekende Peter Bakker 

het sponsorcontract op het hoofdkantoor 

van de Rabobank in Utrecht. 

V.l.n.r. Eric van Kouwen, Feiko Manders,  

Peter Bakker en Nicky de Punder

Sponsorovereenkomst
        met Rabobank Pilotendesk

Brugklasleerlingen VLC Vinkeveen in 
actie voor Stichting Hoogvliegers
Afgelopen half jaar hebben brugklasleerlingen van het Veen-

Landen College in Vinkeveen met het project 'Jij de baas' hun 

eigen onderneming opgezet, om geld op te halen voor de goede 

doelen. Eén van die goede doelen was Stichting Hoogvliegers.

Er werd van alles 'ondernomen' door de leerlingen: klusjes in 

huis, klusjes aan de deur, cupcakes en stroopwafels verkopen, 

appeltaarten bakken, verkoop van spullen op Koningsdag, lege 

flessen inzamelen… niets was hen te gek om geld bijeen te ha-

len. Na afloop van het project gaven de groepjes een presen-

tatie aan hun ouders en aan de goede doelen. Stichting Hoog-

vliegers kreeg het geweldige bedrag van € 710,50. Zeer bedankt 

jongens en meiden!
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63 Hoogvliegers 

   erbij tijdens 

 Hoogvliegersdag  Midden-Zeeland
Wat zaten de weergoden toch mee 30 Juni de Grote 

Hoogvliegers dag Midden Zeeland!

Het beloofde een mooie en zonovergoten dag te 

worden en dat werd het. Een warme temperatuur van 

maar liefst 28 graden. De wind die over de Zeeuwse 

eilanden waaide, kwam goed van pas om iedereen 

weer wat te verkoelen!

Rond 8:45 uur was het dan zover! Alle Hoogvliegers 

die een uitnodiging ontvingen, mochten zich verza-

melen bij van der Valk Hotel in Middelburg! Terwijl 

iedereen toestroomde, stonden er ook enorme grote 

vrachtwagens met smart te wachten op alle lieve kin-

deren en hun ouders en/of begeleiders! Niet alleen 

stonden er vrachtwagens, ook waren er oude politie-

auto's met echte agenten in uniform te wachten! Wat 

was dat gaaf om te zien zeg!! Maar het werd nog veel 

leuker; alle kinderen mochten zelfs instappen en 

meerijden met de voertuigen die, om 10:00 uur alle-

maal vertrokken in de richting van Arnemuiden! Arne-

muiden, daar ligt het vliegveld van Midden Zeeland.

Na aankomst bij het vliegveld, mochten de kinderen 

een mooi rondje rond het vliegveld rijden! Niet zo-

maar een rondje natuurlijk. Net als tijdens de rit naar 

het vliegveld, reden alle vrachtwagens en politieau-

to's met veel lawaai. Harde tonen van de claxons af-

komstig van die enorme vrachtwagens en de sirenes 

van de politieauto's. Wat was dat cool!! In de wijde 

omgeving was het te horen.

Ondertussen reed er al een kleine pendelbus tussen 

de parkeerplaats en het vliegveld. Vanaf 11:00 uur 

kwam de grote bus van Stichting Hoogvliegers die 

de grote stroom mensen heen en weer bracht van en 

naar het vliegveld gedurende de rest van de dag.

Eenmaal op het vliegveld gearriveerd, waren er me-

teen heel veel dingen te zien bij de entree. Zo ston-

den er de Koninklijke Marechaussee, Douane, een 

oude leger jeep en de Brandweer uit Wolphaartsdijk 

met een rode brandweerwagen. De gele brandweer-

wagen was wel héél bijzonder. Dit was namelijk de 

Crashtender van vliegbasis Woensdrecht die, meer-

dere keren per dag een demo gaf over de landings-

baan van het vliegveld. De reguliere brandweer was 

ook aanwezig met hun gereedschap. Zo was onder 

andere een grote knipschaar te zien die op perslucht 

werkt en lag er een grote witte gasfles. De douane 

had ook flink uitgepakt zeg! Er stonden namelijk twee 

tafels met onder andere opgezette dieren en dieren-

vellen. Niet zomaar spullen. Dit waren goederen die 

zij in beslag hebben genomen tijdens controles. De 

Koninklijke Marechaussee was ook er ook met maar 

liefst vier voertuigen waarvan één een boevenwagen 

was!! En….en….er stond een hele oude politieauto 

met agent die van dichtbij bekeken kon worden.

Maar dat was nog niet alles! Zo waren er ook échte 

vliegtuigen opgesteld die de kinderen met grote 

ogen konden bewonderen. Vlak naast de echte vlieg-

tuigen, stonden er ook speelgoed vliegtuigen waar-

mee de Hoogvliegers konden spelen. Naast de trailer 

PH-TRA, konden Hoogvliegers op de ringrijbaan op 

een paard klimmen en proberen met een stok te 

mikken op een klein ringetje dat halverwege de baan 

hing! Dat was nog moeilijker dan gedacht werd hoor! 

Zo was er nog een springkussen, waren er echte Star 

Wars mensen aanwezig waarmee iedereen op de 

foto kon en er was een suikerspin artiest.

In de hangaar werd de lunch verzorgd met veel lek-

kere belegde bolletjes en kon iedereen koffie of thee 

drinken maar vooral water, héél véél water! Voor de 

Hoogvliegers waren ook allerlei frisdrankjes beschik-

baar! In de Hoogvliegerswinkel waren veel leuke 

gadgets te koop en stond er een grabbelton! Dat was 

spannend, wat zou er allemaal in zitten?

Links achterin de hangaar stonden de flightsimu-

latoren. Daar konden de Hoogvliegers oefenen met 

vliegen van een vliegtuig. Want dit was toch wel het 

hoogtepunt van de dag; namelijk zélf een vliegtuig 

besturen….in het écht!

Vlakbij de ingang naar alle vliegtuigen stond in een 

tent de boarding tafel. Daar konden de Hoogvliegers 

zich aanmelden en mochten zij met een piloot mee 

naar het vliegtuig als hun volgnummer op het scherm 

verscheen. De spanning steeg zichtbaar op alle ge-

zichtjes. Na kennis te hebben gemaakt met de piloot 

en het vliegtuig, mocht iedereen instappen voor een 

onvergetelijk avontuur boven de prachtige Zeeuw-

se eilanden. Eenmaal boven in de lucht, mochten 

de Hoogvliegers zelf het vliegtuig besturen! Dit was 

onwijs gaaf! Na de landing werd er nog een foto ge-

maakt met de piloot en kreeg iedere Hoogvlieger een 

echt Hoogvliegersdiploma. Gefeliciteerd!!!
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Onze nieuwe 

   Hoogvliegers!

KLM | 50 Hoogvliegers

Den Helder | 36 Hoogvliegers

Noordwijk | 29 Hoogvliegers

Drachten | 31 Hoogvliegers

Hilversum | 36 Hoogvliegers

Wassenaar | 24 Hoogvliegers

Rotterdam | 16 Hoogvliegers

Midden Zeeland | 63 Hoogvliegers

Schiphol | 56 Hoogvliegers
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Sabrina 

Woensdag 10 oktober 2018 om 08:15 | Den Helder

Via deze weg wil ik iedereen die aan deze dag heeft meegeholpen 

namens ons maar vooral namens Isabelle & Thomas ontzettend 

bedanken voor deze mooie dag die jullie onze kinderen hebben 

bezorgd. Ze hebben genoten smiles van oor tot oor. Een dag om 

nooit te vergeten!

Lotte en Suus 

Zondag 7 oktober 2018 om 19:05 | Den Helder

Wow wow wow.

Wat hebben we genoten. De organisatie, de aandacht, de tijd. Hoe 

wil je je goed voelen?? Nou dat heeft deze dag waargemaakt. 

We willen iedereen bedanken.

Zoals Lotte zei: ik vond het geweldig!! Ik heb gevlogen!!!

Met een glimlach en een een ontroerde traan heb ik genoten van 

hoe Lotte genoot.

Bedankt.........

Margo Breems 

Zondag 23 september 2018 om 12:27 | Rotterdam

Hallo lieve mensen.....

Ik wil jullie erg bedanken voor de top dag die jullie gegeven heb-

ben,

Mijn lieve Evy heeft een kei mooie dag beleefd.....

Niets was jullie teveel.....allemaal even vriendelijk.

De eerste keer vliegen in de lucht dat was het summum van de 

dag.

Als oma van Evy.....heel erg bedankt....voor deze belevenis

Met groet Margo

Bijzondere berichten 
  uit ons 

    gastenboek
Veel van onze Hoogvliegertjes schrijven na afloop een berichtje in ons gastenboek.  
Dat zijn er natuurlijk veel te veel om allemaal in de luchtpost te zetten. Maar in deze editie 
willen we toch graag een aantal leuke en bijzondere berichtjes delen met onze lezers.

Lisette hiemstra Zzondag 9 september 2018 om 20:23 | DrachtenJeetje wat een geweldige dag heeft onze zoon bauke gister ge-

had! Een ontzettend goed georganiseerde dag, genoten van de 

heenrit achter op de politiemotor daarna gigantisch genoten van 

z.n vlucht zo mooi om dat stralende koppie te zien...en zoveel 

te doen op de grond! Iedereen bedankt voor het blij maken van 

onze hoogvlieger bauke hiemstra

Familie Breedveld Maandag 5 november 2018 om 11:22 | Papendrecht

Afgelopen zaterdag waren wij met ons hele gezin te gast op Schip-

hol. Wat hebben Ruben, Joël en Joanne genoten van de Hoogvlie-

gersdag. Het was de dag van hun leven.Er was zoveel te zien, en te 

doen ze kwamen tijd te kort, naar de brandweer oefening, en zelf 

geblust, in de grote brandweerauto gezeten. Een rondrit gemaakt 

met een truck langs Schiphol, een brandweer diploma gehaald, 

een kort rondje met de voertuigen die daar stonden. De 2 hoogte-

punten waren, toch het vliegen, en het konvooi over de landings-

baan, wat hebben die ze hier van genoten. De hele dag hebben ze 

een grote, blijde lach op hun gezicht gehad. En wat deed het ons, 

als ouders goed om te zien, hoe de KIDS deze dag het stralende 

middelpunt waren. Een ieder die aan deze dag heeft meegewerkt 

zeggen wij hartelijk dank. Het is voor onze KIDS een onvergetelijke 

dag geworden.

Quinten Smits 

Dinsdag 10 juli 2018 om 23:42 | Teuge

Wat heeft ons mannetje genoten! Hoewel hij hoogtevrees heeft, 

had hij toch veel vertrouwen in de piloot, en stapte zonder aar-

zelen in. Geweldig om ons huis te hebben gezien, en de koeien 

waren ook heel klein...

Wat doen jullie goed werk! De kinderen kunnen lekker die dag 

even alle zorgen vergeten.!
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