Frisian Flag update
Zoals in voorgaande edities reeds vermeld
werd, vindt in week 16 en 17 de oefening
Frisian Flag plaats op vliegbasis
Leeuwarden.
Wat gaat er gebeuren?
Tijdens de oefening wordt vanaf maandag 16
april tot en met vrijdag 27 april tussen 08.00 17.00 uur gevlogen, met uitzondering van het
weekend.
Per dag wordt tweemaal gestart met circa 50
vliegtuigen.
Meer informatie
Voor meer informatie over de oefening: zie de
presentatie die aan omwonenden is gegeven
tijdens de informatie-avond op 3 april. Deze
presentatie zit bij de email waar deze
activiteitenkalender in verzonden is.
Tevens kunt u voor meer informatie kijken op
www.luchtmacht.nl en u mag uiteraard ook
altijd contact opnemen met de Sectie
Communicatie van vliegbasis Leeuwarden op
telefoonnummer 058-234 6700 of via de mail
op lw.csostafvoorlichting@mindef.nl.
Tijdens Frisian Flag worden de take-off’s van de
vliegtuigen elke dag vermeld op Twitter. Volg
ons op Twitter @vlbleeuwarden.

Foto genomen op vliegbasis Decimomannu in Sardinië.
Leeuwarder F16’s vlogen hier vandaan naar Libië.

Geluidhinderklachten
Heeft u tijdens Frisian Flag geluidhinderklachten
dan kunt u deze achterlaten op het
antwoordapparaat via het gratis
telefoonnummer 0800-022 6033. U wordt indien
u dat wenst vervolgens terug gebeld door één
van de collega’s. Uiteraard kunt u ook bellen
naar de vliegbasis Leeuwarden op 058 -234
6700.

Door operationele redenen of onvoorziene
omstandigheden kan van de planning worden
afgeweken. Aan deze activiteitenkalender
kunnen daarom geen rechten ontleend worden.

A c t i v i t e i t e n k a l e n d e r
Vooruitblik Mei 2012
FWIT
De Fighter Weapon Instructor Training, een jaarlijks terugkerende training op vliegbasis Leeuwarden,
begint in mei van dit jaar. Meer informatie volgt in de activiteitenkalender van mei.
Concert Orkest van de Luchtmacht in Drachten
Vrijdag 11 mei vindt in Drachten een concert plaats van het Orkest van de Luchtmacht. Voor
informatie en kaarten: http://www.lawei.nl/ Schouwburg de Lawei, 0512-335050.

