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Aankondiging spectaculaire helikopter
rondvluchtdag in Ede
Veenendaal, 12 juni 2014 – Op zaterdag 28 juni aanstaande organiseert lifestyle en
ondernemersmagazine UnieQ in de Vallei samen met HeliFlight een helikopter
rondvluchtdag. Liefhebbers met een ticket kunnen die dag een rondvlucht maken
boven de Geldersche Vallei.
Het spektakel wordt gehouden op het bedrijventerrein BTA12 ‘De Hanepol’ aan de
Kade 23 in Ede. Twee helikopters vliegen die dag af en aan om liefhebbers van een
vliegavontuur een onvergetelijke ervaring te bezorgen. De dag start met een
bijzondere opening door Bamboo Bill, bekend van Telekids Jungleclub en
Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Ook de Beestenbus vol dierenspullen is van de
partij. Kinderen die niet durven vliegen of moeten wachten op een vlucht, kunnen
zich vermaken in die Beestenbus of op het grote speelveld met speeltoestellen.
Daarnaast kunnen bezoekers en deelnemers genieten van een drankje of een snack.
Uitgever van het lifestyle en ondernemersmagazine UnieQ in de Vallei is DKGS
Media in Veenendaal. Het magazine onderscheidt zich door een glossyachtige
uitstraling, professioneel geschreven, onbeladen artikelen en een zeer lage drempel.
Stuwende krachten achter het kwartaalblad zijn eigenaar van DKGS Media Ton de
Kleuver en mede-eigenaar Berry Weppelman. “We bedienen ons van een
doeltreffend alles-in-een-concept van magazine, website en de vier grote sociale
media. Daarmee voldoet onze opzet ruimschoots aan alle eisen van de moderne
marketing,” aldus mede-eigenaar Berry Weppelman.
“De heli rondvluchtdag is een marketingactie ter promotie van ons magazine. We
willen in de toekomst elk jaar een leuke activiteit organiseren voor inwoners en
ondernemers van de regio. Tijdens deze happening voor jong en oud kunnen
deelnemers de Geldersche Vallei van bovenaf bekijken en zelf ervaren hoe het is om
in een echte helikopter te vliegen. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door
een zestal sponsors. Ook niet-vliegers die naar de het spektakel willen kijken, zijn
van harte welkom,“ benadrukt Ton de Kleuver.
Het terrein is die dag toegankelijk vanaf 09.30 uur. Het vliegschema loopt van 10.00 16.00 uur. Een rondvlucht in een van de heli’s duurt ongeveer 6 minuten. Tickets à €
35,- per persoon per vlucht zijn nog beperkt beschikbaar en te koop via
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www.unieqindevallei.nl. Deelnemers aan de rondvlucht ontvangen van HeliFlight een
bevestigingsmail tevens startbewijs. Enkele dagen tevoren ontvangen zij een tweede
e-mail met de exacte vertrektijd van hun vlucht. Belangrijk is het om deze bewijzen
mee te nemen en 30 minuten voor vertrektijd aanwezig te zijn om in te checken. Op
het aangrenzende terrein is gratis parkeergelegenheid. Wel verzoekt de organisatie
bezoekers uit de directe omgeving om zoveel mogelijk per fiets te komen.
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Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton de Kleuver, tel: 06-24 288
008 of per e-mail: info@unieqindevallei.nl
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