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Dagje
Lelystad?

Zelf ervaren hoe het is om piloot te zijn? In luchtvaart - 
themapark Aviodrome staan vluchtsimilators die normaal 
gesproken alleen voor piloten in opleiding zijn maar in 
Lelystad is iedereen welkom. Samen met een enorme 
binnenexpositie, een spectaculair 4D-filmtheater en meer dan 
100 historische vliegtuigen is Aviodrome een heerlijk dagje uit voor 
jong en oud. Naast Aviodrome ligt Lelystad Airport, momenteel open 
als recreatief en zakenvliegveld en vanaf 2020 ook open voor 
vakantievluchten binnen Europa

Lelystad is de grootste jachthaven van Nederland. Met meer dan 3000 ligplaatsen is er altijd wel een plek. 
Bataviahaven, FlevoMarina, Jachthaven Lelystad, Deko Marine of Houtribhaven verwelkomen je graag. Zelf geen 
boot? Geen probleem, in de jachthavens vind je zeilscholen en verhuurbedrijven en beleef je Lelystad vanaf het 
water.

Modeliefhebbers halen hun hart op in Batavia Stad Fashion Outlet. Meer dan honderdvijftig winkels met kortingen 
tussen de 30 – 70% zorgen dat je niet met lege handen thuis hoeft te komen.

Wil je op safari in Lelystad? Dat kan! In Natuurpark Lelystad ontdek je bedreigde diersoorten in een natuurlijke 
omgeving. Doordat ze een ruim leefgebied hebben is het extra bijzonder een dier te kunnen spotten. In 
Oostvaardersplassen spot je tal van zeldzame vogels. Wist je dat de zeearend als eerste locatie in Nederland 
sinds 2006 in de Oostvaardersplassen broedt?

Uniek in Lelystad is het gescheiden fietssysteem. Met de fiets kun je hier tochten maken, zonder gestoord te 
worden door overig verkeer. Recreatief door de natuurgebieden fietsen, of juist zo snel mogelijk op de 
mountainbike het land verkennen? Lelystad biedt je de ruimte. 

In Lelystad doe je alles vijf meter onder NAP! Nog geen 70 jaar geleden was Lelystad onderdeel van de Zuiderzee. 
Wereldwijd staat Lelystad er om bekend de woeste zee te hebben overwonnen. Hoe we dat gedaan hebben? Loop 
de wandelroute op Werkeiland en zie het met eigen ogen. Combineer het met een bezoek aan Batavialand en 
ontdek het verhaal van de Nederlanders en hun strijd tegen het water. In inpolderingen en dijkenbouw - maar ook 
de ontdekkingsreizen en overzeese handel.

Wat je ook zoekt om je te kunnen vermaken, Lelystad geeft je er de ruimte voor! Teveel om in één dag te doen? 
Dan blijf je toch lekker eten en slapen? Lelystad heeft nationaal gerenommeerde restaurants en unieke 
slaapgelegenheden. 

Laat je informeren over alle mogelijkheden van Lelystad op www.vvvlelystad.nl.
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Voor vliegers met oog voor detail!

www.driessenrappange.nl/luchtvaart | 020 - 531 23 45 | info@driessenrappange.nl

Driessen & Rappange
Verzekeringen

Milispec International b.v.
Huygensstraat 15
2652 XK, Berkel en Rodenrijs
Nederland

T +31 (0) 10 44 00 980
F +31 (0) 10 44 00 988
E info@milispec.com
 www.milispec.com
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Boek jouw stuntvlucht op
WWW.STUNTVLUCHT.NL

HÉT ULTIEME VINKJE OP JE BUCKET LIST
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Onder Veendam, wel 2000 meter onder de grond, liggen de restanten van de Zechsteinzee. 
Een oerzee vol mineralen en zouten die miljoenen jaren geleden indroogde en ongebruikt 
in de bodem lag… tot 1972. Bij proefboringen in Groningen wordt een onverwachte 
ontdekking gedaan. Onderzoekers stuiten op een restant van de oerzee en vinden een 
zeldzame, bischofitische zoutlaag. De zoutlaag blijkt bijzonder zuiver magnesiumzout te 
bevatten én blijkt vanwege de dikte van de zoutlaag goed te kunnen worden gewonnen. 
Het besluit om het magnesiumzout uit deze zoutlaag naar boven te halen, leidt uiteindelijk 
tot de oprichting van Nedmag. Sindsdien wint Nedmag in Veendam magnesiumzout van 
het zuiverste soort. 

Magnesiumzout maakt het verschil

Ons zuivere magnesiumzout kan het verschil maken in talloze producten. Het verbetert de 
prestatie, levensduur of voetafdruk van elke toepassing. Zonder magnesiumzout 
bijvoorbeeld geen cement of staal, geen duurzame papierpulp en geen fosfaatkringloop bij 
waterzuiveringen. Mét magnesiumzout verrijken boeren de mest voor een hogere 
opbrengst van gewassen en een verbeterde gezondheid van het vee.

Met het beste magnesiumzout verrijkt Nedmag 
processen en producten van partners wereldwijd.

Wij halen het beste naar boven.
Uit onze klanten, uit onze medewerkers.
Elke dag opnieuw.

Billitonweg 1
Veendam

www.nedmag.nl

Nedmag, bron van magnesium



E: info@bouwbedrijfjansen.com • T: 0597 - 55 29 43

 

Café, cafetaria en zaalverhuur
De twee Oldambten

Klinkerstraat 1
9682 RB Oostwold

Tel 0597551292
e-mail: info@detweeoldambten.com

facebook de twee Oldambten

www.deKikkerberg.nl
Nieuweweg 11 9682RL Oostwold 

gemeente Oldambt tel. 06-10268648

Kampeertuin in het mooie Groningse ‘Oldambt’
   

tentplaatsen, blokhut (4p) of pipowagen

www.adviesbureauhillenga.com
ADVIESBUREAU HILLENGA



DE KRACHT VAN 
EEN DOORDACHTE CONSTRUCTIE 

HOUDT U IN DE LUCHT

Ruim 20 jaar ervaring in staalbouw en dak- en wandbeplating

Complete begeleiding van uw bouwproject

Specialist in vee- en pluimveestallen, hangars en maneges

Vervaardigen van staalconstructies

Ook uw partner voor (asbest)renovatie

EN ZORGT VOOR EEN SOLIDE THUISBASIS

–



Noorderstraat 47

9682 PR  Oostwold (Old.)

Telefoon: (0597) 55 13 41 

GLASSERVICE

WANDAFWERKING

VERF EN BEHANG

ONDERHOUD

VERBOUW

NIEUWBOUW 



Stichting Vliegveld
Oostwold-Oldambt

Het groenste vliegveld van Groningen

European Aircraft Sales ApS 
Katja Nielsen +45 2043 5287 
Bjarne Jorsal +45 4016 5401 

sales@europeanaircraftsales.com 
Follow us on Facebook 

and Instagram!
@europeanaircraftsales

Exclusive Piper Aircraft dealer in the Netherlands, Scandinavia and the Baltic States.  
Call for a quote and delivery slot on a factory new Piper. 

 M600
600 SHP TURBOPROP
PRESSURIZED 
CABIN CLASS   

www.europeanaircraftsales.com
Authorized service center in the Netherlands:  
Vliegbedrijf Tom van der Meulen +31 597 51490

Visit us and read more at:


