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Met korting naar de Sanicole Airshow en Buren Kijkdag
Kleine Brogel
12-06-2019
Op vrijdag 13 september nodigt Vliegbasis Kleine Brogel de buren uit voor een unieke kijk achter
de schermen van de vliegbasis. Ze organiseren dit bezoek speciaal voor de inwoners van Peer,
Oudsbergen, Hamont-Achel, Bree, Bocholt, Maaseik, Hechtel-Eksel, Pelt, Lommel, HouthalenHelchteren en Cranendonck om ze ons willen bedanken voor het begrip en het vertrouwen dat
we tonen voor de dagelijkse vliegactiviteiten. De kostprijs voor een ticket bedraagt €8 en dit kan
ingeruild worden voor een foodbon ter waarde van €6. Er zal veel activiteit zijn op de basis,
Kleine Brogel is immers de gastbasis van alle teams die deelnemen aan de Sanicole Airshow op
zondag. Meer info vind je op www.kleinebrogelairbase.be

Zondag 15 september is het dan de beurt aan de Sanicole Airshow om je omver te blazen! Als
inwoner van Hechtel-Eksel kan je weer aan een verminderd tarief tickets bestellen. Zowel de
tickets voor de kijkdag op Kleine Brogel als voor de Sanicole Airshow vind je op de ticketsite van
Sanicole.
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