
 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Oldtimershow Twente Ballooning 2022 

Geachte heer en/of mevrouw, 

Na het succes van voorgaande jaren willen we u ook dit jaar weer uitnodigen voor de Oldtimershow op: 

Zaterdag 27 augustus 2022   

  

Foto’s voorgaande edities 

  
 

UW DEELNAME 

Deelname is gratis en voorbehouden voor slechts een gelimiteerd aantal auto’s.  

U ontvangt 2 entreekaarten voor toegang tot het Twente Ballooning terrein. 

Bij ontvangst krijgt elke deelnemer 6 consumptiemunten  (kunnen op het terrein gebruikt worden). 

Onder alle deelnemers wordt 1 ballonvaart verloot. De verloting vindt plaats om 17.30 uur en geldt voor 

een ballonvaart op zaterdagavond 27 augustus. 

Ook kunt u vooraf extra publiekskaarten bestellen voor familie en vrienden à € 5,00 per stuk (Prijs aan 

de kassa is € 6,00). 



 

 

 

HET PROGRAMMA: 

15.00 uur  Terrein geopend 

15.30 uur  Ontvangst en opstelling Oldtimers op park Het Hulsbeek  

17.30 uur Publieksronde op het terrein van Het Hulsbeek 

17.45 uur  Einde Oldtimer show 

Vanaf 18:00 uur vinden er allerlei activiteiten plaats in het randprogramma. Met als hoogtepunt 

natuurlijk de opstijging van 35 heteluchtballons.  

We hebben een veilige plek voor uw Oldtimer na afloop van de Oldtimershow. Uiteraard bent u daarna 

van harte uitgenodigd om het evenement zelf ook te gaan bezoeken. 

 
TWENTE BALLOONING 
Twente Ballooning is een jaarlijks terugkerend evenement dat kan worden gerekend tot een van de 
meest spectaculaire ballonmeetings van Nederland. In voorgaande jaren lagen de bezoekersaantallen 
rond de 25.000 mensen. Gedurende 4 dagen is er een gevarieerd programma van demonstraties, 
workshops, een grote Kids – Playground, diverse luchtvaartdisciplines, gezellige hap- en drankstands én 
niet te vergeten, de ballonopstijgingen! 
 

Voor opmerkingen en aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen. Voor meer informatie 
over Twente Ballooning, de Twente Ballooning fair of andere zaken rondom het evenement verwijzen 
wij u ook graag naar onze website: www.twenteballooning.nl 

 
Wees er snel bij want vol is vol! 

 

   
 

Graag tot ziens op 27 augustus! 

 
Rien Jurg Promotions BV | Weijinksweg 26 | 7558 PL Hengelo (OV) 

[T] +31 (0)74 - 276 11 00  

[I] www.rienjurg.nl | [E] info@rienjurg.nl 

http://www.twenteballooning.nl/
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