
Stichting Classic Wings & Wheels   
Krijtenberg 10  -  4904 PW Oosterhout    
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Stichting Classic Wings Wheels is een initiatief 
van Rotary Club Oosterhout en heeft de ANBI Status. 
RSIN/Fiscaalnummer: 809928991

O
nt

w
er

p,
 fo

to
gr

afi
e 

en
 D

TP
 A

A
D

 D
es

ig
n 

©

Dat wordt weer genieten van 
de vele prachtige klassiekers
en historische vliegtuigen

Classic Wings & Wheels 2019 staat ook in het teken van 50 jaar 
Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht en de start van de festiviteiten 
van 75 jaar bevrijding. Op 31 augustus zal er dan ook een indrukwekkende 
airshow worden gegeven met vliegtuigen die in WOII een grote rol hebben 
gespeeld in onze bevrijding. De KLuHV is in 1968 gestart met één vliegtuig 
en beheert inmiddels een vloot van 28 vliegtuigen die allemaal een rol hebben 
vervuld bij onze Koninklijke Luchtmacht. 
De KLuHV vertegenwoordigt onze Luchtmacht bij vliegdemonstraties en airshows 
in binnen- en buitenland. De deelnemers zijn allemaal onbetaalde vrijwilligers die zich 
met veel passie en liefde inzetten voor ‘de toekomst van ons luchtvaartverleden’ 
en de KLuHV mede hebben uitgebouwd tot de grootste organisatie met 
historische vliegtuigen in Europa.
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Programma 
(Onder voorbehoud)

Deelnemende autoclubs:

Bentley Drivers Club Holland
Ferrari Club Nederland/België
Dutch Vintage Sports Car Club
Triumph TR Club Holland
MG TTO Holland
Jensen Genootschap Holland
Demonstraties van o.a.:

Historische Formule 1 (1950-1990)
Historische Toerwagens en GT’s
Vliegdemonstraties

Spitfire Mk: IX
Beaver
North American Harvard
B25 Mitchell bommenwerper
DH 82A Tiger Moth
Ryan STM2 
Beechcraft
Formatievliegen
  

Uw gasten zijn de VIP’s
De VIP-behandeling en de royale catering die uw gasten
de hele dag genieten, zullen zelfs de meest  verwende 
fijnproevers verrassen. De bezoekers kunnen de ‘static shows’ 
van auto’s en vliegtuigen bekijken, de spectaculaire bolides volgen 
op de tribunes en bijpraten op de gezellige terrasjes. 
Zij zullen genieten van de Brabantse gastvrijheid. 
De unieke ambiance en de ongedwongen sfeer zorgen ervoor 
dat de dag onvergetelijk wordt.

Demonstraties
De hele dag zijn er demonstraties van historische (race)auto’s, 
waaronder F1 bolides, waaraan veel autoclubs meewerken
zoals Bentley, Ferrari, Dutch Vintage, Triumph, MG, Healey, etc. 
Bijna elk bekend klassiek racemerk is vertegenwoordigd.
Een van de hoogtepunten is de spectaculaire airshow van 
historische vliegtuigen. De Spitfire, Harvard, Mitchell B25, Fokkers 
en vele andere toestellen zullen in de lucht te bewonderen zijn.

Mogelijkheden
Classic Wings & Wheels 2019 is een uniek evenement om 
uw relaties, gasten of personeel mee naar toe te nemen.
‘Samen een mooie dag beleven én daarmee een goed doel 
steunen’ is positief voor uw organisatie en past bij uw
bedrijfsfilosofie. U kunt meevliegen in een historisch vliegtuig 
of meerijden in een klassieke racewagen. Een ervaring waar 
uw relaties nog lang over zullen napraten. Naast de standaard 
arrangementen is maatwerk mogelijk. Neem gerust contact
met ons op via info@classicwings-wheels.nl of 
bel met: 06-15 12 56 46.
Meer informatie over de mogelijkheden voor bedrijfs- en 
productpresentaties vindt u ook op onze 
website: www.classicwings-wheels.nl

Het hoofddoel van ons evenement is het werven van fondsen voor een 
Goed Doel. Dit jaar zal Classic Wings & Wheels het Prinses Máxima Centrum 

en het SLMK Fonds steunen. 
Met uw bijdrage draagt u in belangrijke mate bij aan de donatie 

aan deze stichtingen.      

Wij kunnen dat niet zonder uw steun!  Wij rekenen op u 
en begroeten u graag op 31 augustus.
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Slokdarm- en Maagkankerfonds 
Slokdarm- en maagkanker zijn ernstige aandoeningen die bij rond 
de 4500 mensen per jaar nieuw wordt ontdekt in Nederland.
Een groot deel van deze patiënten kan helaas niet meer genezen
worden en slokdarmkanker staat dan ook in  de top drie van meest 
dodelijke aandoeningen bij mannen. Slechts ongeveer 30% 
van de mensen komt uiteindelijk in aanmerking voor een curatieve 
operatieve behandeling waarbij de slokdarm of maag geheel 
of gedeeltelijk wordt weggehaald. De operatie heeft ingrijpende 
gevolgen voor de betrokkenen. Onderzoek is hard nodig 
naar verbetering van medische kennis en kunde, het verbeteren 
van de kansen van deze patiënten mét en zonder operatie 
én het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënten 
na een operatie. 

SLMK Fonds 
Het SLMK Fonds, onderdeel van de AMC Foundation, genereert 
fondsen om onderzoek te financieren. Daarnaast vraagt het fonds 
aandacht voor deze zeer dodelijke vormen van kanker.

Prinses Máxima Centrum
Het Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie is het grootste
kinderkankercentrum van Europa. 
In Nederland wordt jaarlijks bij 
ongeveer 600 kinderen de diagnose 
kanker gesteld en op dit moment 
overlijdt nog steeds één op de vier 
kinderen  aan deze vreselijke ziekte. 
Gelukkig genezen tegenwoordig 
veel meer kinderen dan vroeger, 
maar het is nog steeds de meest 
voorkomende doodsoorzaak onder 
kinderen. Daarom is bundeling 
van expertise in de zorg én 
research essentieel en dat biedt het 
Prinses Máxima Centrum. De opbrengst van de samenwerking tussen 
Classic Wings & Wheels en het Prinses Máxima Centrum komt ten 
goede aan het programma MÁXIMAal Bewegen. 
Met dit project willen we kinderen met kanker meer laten bewegen, 
want ze bewegen als gevolg van hun ziekte en behandeling veel te 
weinig. Door de kinderen actief uit te dagen wordt hun weerbaarheid 
vergroot, worden (late) effecten van de behandeling gereduceerd en 
hun sociale ontwikkeling en zelfstandigheid gestimuleerd. 

Prinses Máxima Centrum Foundation
De Prinses Máxima Centrum Foundation is opgericht met het doel 
financiële middelen bijeen te brengen om alle noodzakelijke extra 
voorzieningen te realiseren die nodig zijn om de missie van 
het Centrum te laten slagen.

Chirurgen Professor Mark van Berge Henegouwen en Dr. Suzanne Gisbertz 
werken als slokdarm- en maagchirurg in het Amsterdamse AMC.

Paula Verschueren met Koningin Máxima


