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NIEUWJAARSRECEPTIE 

 
Wanneer januari Nieuwjaarmaand gepasseerd is, en 
alle verenigingen, clubs, bedrijven, enz...hun 

nieuwjaarsrecepties achter de rug hebben......breit 
ACB er nog een staartje aan. 
Ieder en één van jullie van harte uitgenodigd op de 
nieuwjaarsreceptie op 
                      
                 ZATERDAG 4 FEBRUARI VANAF 19U00 
                      gratis drink en hapjes tot 21u00 

WELCOME TO SYDNEY 
Op 14 januari namen we afscheid van ons Lieselotte 
die voor 6 maand verhuist naar Aussie Sydney. 

Wie haar avonturen wil volgen kan dat op: 
Lieselotte's travel blog 
 

https://lieselotte-travel.jouwweb.be/ 

 
JACHTPERIODE 
 
Ree en damhert, ze lopen wel eens in de weg op het 
vliegveld. Daarom heeft ANB beslist dat er gedurende de 
komende weken gejaagd mag worden op dit wild. 
Langs deze weg lichten we jullie in betreffende de 
aankomende jacht in het domeinbos Drongengoed en op het 
militair domein van Ursel. 
Volgende week start de eerste week van aanzitjacht in de 
niet toegankelijke delen van het domeinbos en op het 
vliegveld, dit van maandag 30 januari tot vrijdag 3 februari. 
De tweede week is tussen maandag 27 februari en vrijdag 3 
maart. 
Een reserveweek werd aangeduid tussen 6 en 10 maart, 
alsook twee extra aanzitdagen op 7 en 14 maart. 
Hierover wordt verder gecommuniceerd mocht er deze 
reservedagen ook gejaagd worden. 
BELANGRIJK:  
Tijdens de week en de uren van aanzitjacht zal het 
vliegveld om evidente veiligheidsredenen, niet 
toegankelijk zijn vóór 10u30 en ook niet na 15u30 ! 
Meer informatie:  (https://www.natuurenbos.be/aanpak-
wildbeheer-drongengoed) 

OPROEP HANDIGE HARRY’S 
 
Heb jij het ook gezien? Al lang waarschijnlijk? Loodsen Bravo 
en Charlie vragen een beetje aandacht. In loods Bravo doet 
zich het probleem voor dat de achterste wand los komt. 
In loods Charlie hangt de dakisolatie los. 
Voor beide problemen zijn we vooral op zoek naar een 
prijsgunstige hoogwerker. Voor de rest zoeken we die 
handige Harry die met zijn schroefboormachine, vijsjes, 
pluggen en moeren, ductape,...alles weer vast kan zetten. 
Ben jij die Harry of Harriette? Jij kent de geknipte persoon 
voor deze klussen? Jij weet de ideale hoogwerker staan? Laat 
het ons weten, dan kunnen we ermee aan de slag!   
 

OPROEP VERTEGENWOORDIGERS ACB IN CCEBUL 
 

CC EBUL? Jou nog niet bekend? CC EBUL staat voor 
Coordinatie Comité EBUL en behartigd de gezamelijke 
exploitatie van het vliegveld. Deze VZW is evenredig 
samengesteld tussen ACB en VCU, elke club vaardigt 6 leden 
af om in dit comité te zetelen, in totaal 12 leden dus. 
Daarvan zetelen 4 leden in het Bestuur, de overige 8 leden 
vertegenwoordigen de Algemene Vergadering. 

De nieuwe leerling piloten Jonas, Kevin, Henk en Busraa worden klaar gestoomd voor hun eerste vluchten: 
                                                                          Many Happy Landings! 
Enkele foto’s van een geslaagde decembermaand:  Wafelbak  en foute bingo avond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Info en suggesties altijd welkom  in de infobox op ACB    
Royal Aero Club Brugge VZW sinds 1969                    Drongengoedweg Poort4 Ursel 
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