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M.V.C. Apollo’68 heeft een eigen website. 

Om onze vereniging bekend te maken via het internet  hebben we een eigen website 

en die is te vinden op http://mvc-apollo68.nl/ 

Als verenigingslid moet je jezelf eerst registreren om toegang te krijgen tot de 

pagina’s die alleen voor leden bestemd zijn. We hopen dat alle clubleden met een 

emailadres zich binnenkort geregistreerd hebben. 

 

Om te registeren voor de website doe daarvoor dit: 

− Ga naar    http://mvc-apollo68.nl/ 

− Ga naar rechtsboven op de pagina 

− Klik op Ledensectie en dan registreren 

− Vul alle velden in, Geef je Naam/Username en Emailadres op zoals die bekend 
is bij de club. 

 

Je krijgt een email die zegt : Thank you for signing up! Your account is now 

active. Daarna moet je account nog geverifieerd worden door de websitebeheerder 

om toegang te krijgen tot alle voor de leden bestemde artikelen in de ledensectie. 

 

Gaarne hadden we van jullie een terugkoppeling wat jullie van de website vinden, 

Geef a.u.b. opbouwende kritiek en onthoud wel dat de website is gemaakt door niet 

professionele website bouwers , maar enthousiaste amateurs!! 

Email je terugkoppeling naar secretaris@mvc-apollo68.nl  

Alvast bedankt namens de webcommissie. 

  

M.V.C. APOLLO ’68 HORST 
Secretariaat : Dré van der Sterren secretaris@mvc-apollo68.nl 
Voorzitter : Emiel Sijbers 06-20034200 

Penningmeester : Chrétien Sijbers 06-45784838 

Rabobank : MVC Apollo Banknr.: NL25 RABO 0123660734 
Clublokaal : Op de Kamp 4 5961 NN Horst  Tel.: 077-7630580 

  

GEPO CLUBBLAD M.V.C. APOLLO ‘68  
Redactie : Theo Althuizen mail: theoalthuizen@kpnmail.nl 

 : Leo Hekkenberg mail: leo.hekkenberg@gmail.com 

  

Wil je een stukje in het clubblad hebben, zorg dan dat dit vóór de laatste 
vrijdag van de maand bij de redactie is. Op die dag wordt de Gepo 

gemaakt. 

 
  

http://mvc-apollo68.nl/
http://mvc-apollo68.nl/
mailto:jpgkeijsers@onsbrabant.nl
mailto:secretaris@mvc-apollo68.nl
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Woord van de redactie:              

 
Beste Apollo-leden, 

We hebben het jaar 2022 weer afgesloten en we kunnen vooruit 

kijken naar een nieuw jaar hopelijk bol van de activiteiten op het 

vliegveld. 

De redactie van de GePo wenst alle leden en hun naasten 

een gelukkig, gezond en vliegrijk nieuwjaar toe. 

Een aantal leden heeft het de jaarwisseling gezamenlijk 

doorgebracht in ons clublokaal onder het genot van een lekkere 

gourmet die door de initiatiefnemer van de mid-winter camping 

uitstekend is verzorgd. Roy en Silvy bedankt voor deze actie! 

 

 

 

 

 

 

 

Ook van de mid-winter camping werd door een aantal leden 

gebruik gemaakt. Een vijftal kampeerders trotseerden de winter 

en hadden een mooie tijd op het veld met af en toe zelfs zomerse 

temperaturen. 
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Wist U dat:  

Wist U: dat de mid-winter camping door de deelnemers als zeer 

geslaagd wordt beschouwd. 

Wist U: dat de mid-winter temperatuur op de camping opgelopen 

is tot boven de 16 graden. 

Wist U: dat door de hevige wind sommigen ’s nachts niet stillagen. 

Wist U: dat de derde kerstdag weer een geslaagde bijeenkomst is 

geweest. 

Wist U: dat voor sommigen door de afsluiting van de 

spoorwegovergang in Tienray ons veld onbereikbaar leek. 

Wist U: dat ze ondanks een omkeerverbod met hulp van 

omstanders toch gedraaid kwamen. 

Wist U: dat toen alle hoop verloren leek Roy de redding kwam 

brengen. 

Wist U: dat de laatste vlucht van 2022 met 2 Corsairs werd 

gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist U: dat Enrico de eerste vlucht van 2023 voor zijn rekening 

heeft genomen. 

Wist U: dat Twan per 1-1-2023 is gestopt met zijn kantine 

werkzaamheden 

Wist U: dat deze taak is overgenomen door Bram met 

ondersteuning van Marcel 
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       Gezellige derde kerstdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gezamenlijk mid-winter ontbijt met de campinggasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gourmetten op oudejaarsavond  



6 
 

 

 
Apollo feliciteert : 

 

 

 
 
Namens alle Apollo-leden gefeliciteerd. 
 

 

Fly-in Pinksteren 2023 

Tijdens de laatste vergadering is het voorstel gelanceerd om 

tijdens het Pinksterweekeinde weer iets te organiseren. 

Na een aantal jaren met Coronabeperkingen is het nu weer tijd 

voor een leuk evenement. 

De plannen gaan uit naar een Fly-in met een aantal piloten op 

uitnodiging. 

Wellicht zal dit onderwerp de komende vergadering besproken 

worden, dus heb je interesse kom dan donderdag 12 januari naar 

de ledenvergadering en laat je bijpraten.    

 

 

 

    Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 

 

 
   

 

  

Ilja Veekens 27-1-1986 

Tony Analbers 28-1-1966 

Rene Janssen 28-1-1970 

Luuk Zegers 31-1-1990 

Bram Lemmen 31-1-2002 

Leo Hekkenberg 4-2-1957 

Henk Litjens 8-2-1954 

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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Verslag Vergadering Apollo 8-12-2022 

 

1. Opening vergadering  Opening: 20:04 

Afmeldingen: Eric Kuipers, Jan Kuipers, Peter en Yves 

Timmermans, Gino Duarte, Marcel van Hees, Joan Marsman, 

Jack Eijkens, Ricardo Bouwman en Wido Bierman. 

Aanwezig: 17 personen. 

 

2. Notulen 10-11-22: 

• Aanpassing toegevoegd naar binnen gekomen stuk 

Hierop maakt Chrétien nog excuses richting Gino in de 

vergadering voor het doorsturen van de notulen naar de 

Gepo zonder deze alvorens goed te controleren 

• Goedkeuren van de notulen 

 

 

3. Binnengekomen stukken en mededelingen: 

 

• Secretariaat wijziging voor de federatie 

• Offerte Renewi 

• Factuur Lekker Keten. 

• Gino heeft zich afgemeld voor de resterende vergaderingen 

dit jaar en meld zicht af als lid voor het komend seizoen. 

• Kampeer vergunning voor de wintercamping is rond. 

Van 26-12-2022 t/m 2-1-2023 

• Data om te onthouden: 

• 27 december 3de Kerstdag 

• 8 Januari Nieuwjaars receptie 

• 12 Januari Leden vergadering 

• 9 Februari Jaar vergadering 

 

4. Commissies:  

 

Terrein:  de grasmaaier heeft een druppel lader 

(accu)gekregen. 

Brevetten: aanvragen lopende voor brevetten voor Rob 

Julicher, Ricardo Bouwman en Dré van der 

Sterren. 

Technische: in het voor jaar tl-verlichting vervangen door 

led 
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Geluids:   t.z.t nog eens bekijken hoe we ervoor staan. 

Feest:   geen opmerkingen 

Website:   geen opmerkingen 

Opleidingen:  geen opmerkingen 

 

 

5. Actiepunten lijst: 
 

Nummer Actiepunt     uitvoerder gereed 

2022.1 Jeugdopleiding en ledenbinding Opleiding-cie on hold 

2022.4 Stronkenprobleem oplossen   Terrein-cie on hold 

   Voorjaar opnieuw bekijken aanpakken op zijn Apollo’s! 

2022.10 info startbaan      Joan   on hold 

   Voorjaar opnieuw bekijken vloeibaar teer. 

2022.13 Concept HH Reglement/ Statuten aanpassen  Bestuur 

2022.14 Apollo bord bij Tienrayseweg  Jan Hermans  

  

2022.15 Ledverlichting in clubhuis  Theo A-TCI on-hold 

   Voorjaar in plannen 

2022.16 Opvolger Twan Cox    Bestuur 

Bram heeft zich opgeworpen om taken Twan over te 

nemen. Hij kan nog hulp gebruiken. 

   Twan heeft een draai boek van zijn taken. 

2022.17 Kerststollen actie Apollo’68  Bestuur 

   Twan zorgt voor de Stollen 

2022.18 3de kerstdag hulp die avond  Alle leden 

    

2022.19 Lamp vervangen boven deur gazon maaier TCI 

2022.20 Lucht lekkage kraan oplossen    TCI 

 

 

 

6. Rondvraag:  

 

- Theo Althuizen; er is misschien toch nog een mogelijkheid 

om indoor te vliegen Mèrthal 20 december. 

- Jan van Osch; vraagt of ons exploitatie nummer afloop per 

1 Januari? 
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- Bram Krugers; vraagt of er belangstelling is voor een fly in 

met Pinksteren. 

o Hier werd zeer positief op gereageerd. (28 Mei 2023) 

o De volgende personen zich opgeworpen als 

kartrekkers 

▪ Jan van Osch,  

▪ Jan Zegers, 

▪ Bram Krugers 

 

- Leo Hekkenberg;  

o Vraagt of er een ledenvergadering in Januari is? Deze 

staat niet meer op de jaarplanning! 

▪ Met de leden in de vergadering is besloten dit 

wel te doen voor donderdag 12 Januari 2023 

o Leo wil een keer met het bestuur samen zitten om het 

te hebben over het huidige beleid betreffende het 

geluid van onze toestellen. 

 

- Vraag om de Jaarplanning 2023 weer te laten lopen van 1 

jan 2023 tot 1 Jan 2024, i.p.v. maart tot maart. 

o Dit wordt opgepakt door het bestuur 

 

Ap Rademakers: Voor de lijst van de Technische Commissie 

o De lamp boven de deur van de gazon maaier, stuk is. 

▪ Graag vervangen door een Ledlamp 

o Bouw lokaal lucht kraan lekt!  

▪ Is een schakelaar gewenst voor compressor aan/ 

uit 

 

- Dré van der Sterren; vraagt of de koffie gratis kan zijn 

tijdens de leden vergadering. 

o Reactie van de leden dit is niet nodig. 

▪ Waarop Herman Mijling trakteerde op 

Pepernoten mmm lekker bij de koffie. 

 

 

7. Sluiting van de vergadering om: 20:47 
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Agenda vergadering 12 Januari 2023 om 20.00uur 

 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergaderingen 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Commissies 

6. Rondvraag 

7. Sluiting 
 

Oproep van de secretaris: 

Beste allemaal 
  
2022 laten we achter ons. 
We vliegen 2023 in. 

  
Namens het bestuur nodigen we iedereen uit voor het Nieuwjaars 
treffen zondag 8 jan rond 14:00 uur. 
Traditioneel wordt er op zijn Apollo’s gebakken door de Fly Ladys 

(dit is niet verplicht). 
Laten de Bak piloten zich kisten. ????? 
  

Groeten Secretaris Dré van der Sterren  
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Indoorvliegen: 

  

Het indoorvliegen gaat ook in 2023 verder. 

We hebben nog 3 datums gepland, en deze zijn als volgt: 

 

  

  Zet deze alvast in je agenda! 

 

Het indoorvliegen start vanaf 19:30 uur in de Mêrthal in Horst. 

Iedereen is welkom. Dus mocht je geen indoorvliegtuig hebben, 

kom dan gerust kijken om er met zijn allen een leuke en gezellige 

avond van te maken. 

Voor de vliegers: zorg dat je toestel weer heel is voor 

binnenkomst, en met volle accu's! 

 

Locatie van de Merthal: Binnenkomst gelieve achterom (bij de 

parkeerplaats). 

Gasthuisstraat 30 

5961 GB Horst 

 

Groetjes, 

Luuk Zegers  

  

Datum:  

Dinsdag: 28 februari 2023 

Dinsdag: 14 Maart 2023 

Dinsdag: 28 Maart 2023 
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