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BREITLING.COM

“WELCOME TO OUR WORLD”

SUPER AVENGER II

De zeven piloten van het Breitling Jet Team behoren tot de 

internationale elite van luchtvaartprofessionals. Wanneer zij hun 

luchtacrobatiek met circa 800 km/uur, op twee meter van elkaars 

vleugels, met krachten tot zelfs 8G uitvoeren, is fouten maken geen 

optie. Voor deze meesters in onverschrokkenheid en manmoedige 

heldendaden heeft Breitling haar chronografen ontwikkeld: stoere, 

functionele en ultra high-performance instrumenten, uitgerust met 

een uurwerk dat chronometer-gecertifi ceerd is door het COSC, het 

wereldkeurmerk voor betrouwbaarheid en precisie. Welkom in de 

wereld van Breitling! 
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Wij schetsen elke dag verder aan een leefbare en 

betaalbare samenleving. Samen met opdracht

gevers, de wetenschap, de politiek en branche en 

beroepsverenigingen werken wij zo aan nieuwe 

besturingsmodellen en duurzame uitvoerings

praktijken in de publieke sector. 

Het is onze missie om bij te dragen aan de kwaliteit 

van het openbaar bestuur, de zorg, het onderwijs en 

woningcorporaties. In het belang van de burger, de 

cliënt en de leerling. Kijk voor meer informatie over 

onze recente adviespraktijken op www.bmcadvies.nl.

www.bmcadvies.nl

Adviseurs en onderzoekers van BMC Advies weten als geen ander dat 

topprestaties ontstaan door de bundeling van passie en ambitie, denken en 

doen, individuele expertise en samenwerken. Dat zijn ook dé ingrediënten 

voor een succesvolle Oostwold Airshow.

De kwaliteit van de publieke sector  
tot grote hoogte brengen



L      uchtfotograaf Koos Boertjens maakt vanuit vliegveld                   

Oostwold in opdracht foto’s boven de provincies Groningen, 

Friesland en Drenthe. 

Daarnaast publiceerde hij de fotoboeken ‘Groningen van Boven’ 

en ‘Een kleine ijstijd aan het Wad’. 

In september verschijnt het fotoboek ‘Het Noorden van boven’ 

met spectaculaire luchtfoto’s van de drie provincies. 

Veel luchtfoto’s vindt u op www.groningenvanboven.nl 

en www.hetnoordenvanboven.nl

Neem contact op met Koos als u luchtfoto’s wilt van uw bedrijf 

of instelling. 

Bel 06-18168331 of mail kboertjens@gmail.com



Combineer
digitaal en papier!
De een vindt het prettig om een magazine in handen te hebben, de ander gaat meer voor 

digitaal gemak. Daarom hebben wij sinds een paar jaar naast het fysieke magazine ook de 

mogelijkheid het magazine te lezen op een tablet. In 2015 komen wij met iets nieuws, een 

combinatie abonnement, waarbij wij u het gemak van beide bieden. Het magazine zowel in 

uw brievenbus thuis als in het digitale postvak van uw tablet. Zo kunt u Piloot en Vliegtuig lezen 

waar en  wanneer het u uitkomt!

Als u nu een combinatieabonnement neemt krijgt u bovendien ook de digitale Special 

See and Avoid van ons cadeau.

Dus ga naar www.pilootenvliegtuig.nl en sluit nu het abonnement af dat bij u past!



OOSTWOLD
AIRSHOW





IEDEREEN WIL ZO WONEN

IEDEREEN WIL ZO WONEN

Pro Motion Pictures - Blauwestad 
december 2014



 
Hoofdweg 126 

9681AK Midwolda 
www.edens-midwolda.nl 

 

Nieuwbouw / Onderhoud / Sanitair / Zink / Elektra /Water / Gas / CV  

Noorderstraat 47

9682 PR  Oostwold (Old.)

Telefoon: (0597) 55 13 41 

GLASSERVICE

WANDAFWERKING

VERF EN BEHANG

ONDERHOUD

VERBOUW

NIEUWBOUW 

Maakt van ELKE partij een waar festijn!

Koerts Party Catering Service 
Parklaan 1a
9675 AB Winschoten

  0597 - 53 20 28
  0597 - 53 10 47
  info@koertspartyservice.nl

Kijk ook op: www.koertspartyservice.nl

Wij schetsen elke dag verder aan een leefbare en 
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besturingsmodellen en duurzame uitvoerings

praktijken in de publieke sector. 

Het is onze missie om bij te dragen aan de kwaliteit 

van het openbaar bestuur, de zorg, het onderwijs en 

woningcorporaties. In het belang van de burger, de 

cliënt en de leerling. Kijk voor meer informatie over 

onze recente adviespraktijken op www.bmcadvies.nl.
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Adviseurs en onderzoekers van BMC Advies weten als geen ander dat 

topprestaties ontstaan door de bundeling van passie en ambitie, denken en 
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De kwaliteit van de publieke sector  
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ADVIES- EN TEKENBUREAU

H. HILLENGA

www.adviesbureauhillenga.com

 B O E R D E R I J

 R E S T A U R A N T - B E D & B R E A K F A S T

HERMANS  DIJKSTRA
Reinste Abdenaweg 1 - 9681 BC  Midwolda

Tel 0597-59 37 38
www.boerderi jhermansdijkstra.nl

Logo in het kaartbeeld:

 B O E R D E R I J

HERMANS  DIJKSTRA
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www.deKikkerberg.nl
Nieuweweg 11 9682RL Oostwold 

gemeente Oldambt tel. 06-10268648

Kampeertuin in het mooie Groningse ‘Oldambt’
   

tentplaatsen, blokhut (4p) of pipowagen

eetcafé
huningaweg 7

dagelijks geopend
9682 pa oostwold

www.pitch-putt.nl
www.blauwelint.nl

0597-552221
oostwold@pitch-putt.nl

voor
vergaderen, familiefeestjes, 

bedrijfs- en personeelsfeestjes, lunches, 
buffetten en barbecue’s, 

kinderpartijtjes en terras- en eetcafé bezoek
voor invulling van uw wensen

Huninga’s Heem
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Hotel - Restaurant - Bowling

BootverhuurBlauwestad.nl



Utrechtseweg 4A Renswoude, info@staalbouwdtb.nl, www.staalbouwdtb.nl

DE KRACHT VAN EEN 
DOORDACHTE CONSTRUCTIE

HOUDT U IN DE LUCHT

EN ZORGT VOOR EEN SOLIDE THUISBASIS

• Ruim 20 jaar ervaring in staalbouw en dak- & wandbeplating
• Complete begeleiding van uw bouwproject
• Specialist in vee- en pluimvee stallen, hangars en maneges
• vervaardigen van staalconstructies
• Ook uw partner voor (asbest)renovatie
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Niet iedereen vliegt ... wij wel!

Driessen & Rappange Verzekeringen
Prinsengracht 255-259 | Postbus 19604 1000 GP Amsterdam

Tel. +31 (0)20 531 23 45 | Fax +31 (0)20 531 23 46 | www.driessenrappange.nl | info@driessenrappange.nl

Driessen & Rappange is dé luchtvaart-verzekeringsspecialist van
Nederland. Maar als all-round verzekeringsbedrijf met vergunningen voor
allerlei specialisaties, zoals particuliere- en bedrijfsverzekeringen,
pensioenadvisering in de volle breedte, hypotheekadvisering op maat etc.
KUNNEN WIJ OOK niet-luchtvaartrelaties uitstekend VAN DIENST ZIJN!

Bel ons voor een oriënterend gesprek op 020 - 531 23 45 of kijk op
www.driessenrappange.nl

Verzekeringen voor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

luchtvaartuigen

luchtvaartbedrijven en -instellingen

vliegers en instructeurs

loss of license

opleidingskosten

(doorlopende) reisverzekering

ongevallen- en overlijdensrisico

de Persoonlijke Luchtvaart Verzekering

gezondheid

verkeer

wonen

privé / vrije tijd

Vereniging Van Eigenaren

U kunt ons ook benaderen voor:

•
•

hypotheken

pensioenen
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Vraag ook naar decollectieveautoverzekeringvoor vliegers


