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Win een duoticket naar

buurt

VZW DE
KLEINE VOS

Alicante
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Beste Buren

Welkom bij de derde editie van het informatiekrantje van Luchthaven Antwerpen.
Met dit krantje willen we jullie op de hoogte
brengen van de activiteiten op en rond de
luchthaven van Antwerpen. Het doet ons plezier
te vernemen dat het krantje graag en veelvuldig
wordt gelezen.
Daarom wordt ook deze derde editie gedrukt en
verdeeld op 10.000 exemplaren.
We wensen jullie veel leesplezier en een mooie,
warme, lange zomer toe...

Wel kom op deenlu. chthaven
van Ant werp

Wens je dit krantje voortaan digitaal te
ontvangen? Bezorg ons je e-mailadres
via nieuws@antwerpairport.aero.

INFO

Passagiersaantallen en bewegingen:
Londen blijft meest gekozen bestemming,
Alicante meest populaire
Luchthaven Antwerpen
noteert een lichte
daling in reizigers
en bewegingen in de
eerste vijf maanden
van 2017, maar het
passagiersaantal pikt
op in juni.

Luchthaven Antwerpen verwelkomde in de eerste zes
maanden van dit jaar 131.674
passagiers, dit is 15% minder
als dezelfde periode in 2016.
De daling in passagiersaantallen heeft voornamelijk te
maken met de extra passagiers
die de luchthaven van Antwerpen vorig jaar vervoerde als

alternatief voor vluchten vanuit
Brussels Airport, na de aanslagen op 22 maart 2016.
Het faillissement van VLM
Airlines in juni 2016 en het
stopzetten van de Chalair route
(tussen havensteden Antwerpen
en Hamburg) zijn ook van invloed op de passagiersaantallen

Bewegingen 2017 - 2016
5 000

van 2017. In juni van dit jaar
noteert de luchthaven een groei
van 3,7% in aantal passagiers
ten opzichte van juni 2016, met
25.732 passagiers in totaal.
Het aantal bewegingen daalde
in de eerste zes maanden van
2017 met 13% ten opzichte van
dezelfde periode vorig jaar. In tegenstelling tot de passagiersaantallen, zijn er 2,6% minder bewegingen in de maand juni 2017, in
vergelijking met dezelfde maand
vorig jaar. Dit heeft te maken
met een hogere bezettingsgraad
op de vluchten van TUI.
London blijft de meest geboekte
bestemming vanuit Antwerpen,
zowel voor zakelijke passagiers

als voor citytrippers. De meest
favoriete bestemming vanuit
Antwerpen is Alicante, gevolgd
door Malaga. Beide TUI bestemmingen zijn niet alleen populair
bij vakantiegangers, maar ook bij
wielertoeristen en mensen met
een tweede verblijf in Spanje.
Momenteel biedt luchthaven
Antwerpen negen bestemmingen aan met TUI en CityJet.
Vanaf december worden er
voor de wintersportliefhebbers
twee nieuwe bestemmingen
gelanceerd: Innsbruck, Oostenrijk (TUI) en Sion, Zwitserland
(powdair).
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INFO
resultaten nieuw klachtenregistratiesysteem

Vorig jaar in juni introduceerde Luchthaven Antwerpen een nieuw klachtenregistratiesysteem. Vanaf dat moment worden
alle klachten via de website geregistreerd
en opgevolgd. Dat levert een duidelijk
overzicht op over het aantal klachten,
het type klachten, de herkomst van de
klachten en het aantal personen met een
klacht.
In de eerste zes maanden van 2017 noteerde de luchthaven 1.442 klachten. Dit
aantal dient evenwel te worden genuanceerd: er werden slechts 153 unieke personen met een klacht genoteerd (samen
goed voor 1.442 klachten).
Als luchthaven hechten wij veel belang
aan gegronde en ontvankelijke klachten.
Zulke klachten worden met de vereiste

aandacht opgevolgd en beantwoord.
Maar we merken ook dat het systeem
soms wordt misbruikt voor ongegronde
klachten. Dat brengt onnodig werk met
zich mee en vertekent het beeld van het
werkelijk aantal en type klachten. Zo
heeft een iemand op zes maanden tijd 385
klachten ingediend.
94,7% van de klachten gaan over ‘geluidsoverlast van een overvliegend vliegtuig’,
gevolgd door ‘geluidsoverlast van draaiende motoren’ (1,4%). Deze laatste klachten
hebben wij ten gronde onderzocht en ondertussen werd een oplossing gecommuniceerd naar de indieners van de klacht.

Antwerpen
Berchem
Boechout
Borgerhout
Borsbeek
Deurne
Malle
Mortsel
Ranst
Vremde
Hoboken

De grafiek hiernaast geeft een beeld van
de afkomst van de klachten. Alle resultaten worden uitvoerig besproken tijdens
het milieuoverleg dat tweemaal per jaar
doorgaat met de vertegenwoordigers van
de omliggende gemeenten en districten.

Kontich
Wilrijk
Niel

NIEUWS

MARCEL BUELENS
verkozen tot ‘persoonlijkheid van het jaar’
Ieder jaar, tijdens de Nacht van de KMO,
brengen bedrijfsleiders hulde aan verdienstelijke ondernemers in diverse categorieën.
Op 17 maart werd Marcel Buelens, CEO
van de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge, door zijn collega’s verkozen
tot ‘persoonlijkheid van het jaar’. Buelens
verkeerde in goed gezelschap: ex-reclameman en auteur Guillaume Van der Stighelen,
modeontwerper Dries Van Noten, cabaretier

Wouter Deprez en Bart De Smet, CEO van
verzekeraar Ageas, waren de overige genomineerden in deze categorie. Na de uitreiking
zei een opgetogen Marcel Buelens: “Dit had
ik echt niet zien aankomen, zeker niet met
zo’n geduchte concurrenten. Ik draag deze
trofee op aan alle medewerkers die zich dag
en nacht inzetten en zo meebouwen aan de
regionale luchthavens van de toekomst.”

Test-Aankoop vroeg ruim 11.000 reizigers naar hun mening
over luchthavens. De internationale luchthaven van Antwerpen
kreeg een uitzonderlijk goede waardering voor kwaliteit.

“Antwerpen behaalt
de hoogste score
van alle Belgische
luchthavens”
De Vlaamse luchthavens kregen gemiddeld de
hoogste score van alle Belgische luchthavens,
waardoor Antwerpen wereldwijd een plaats in
de top 5 heeft behaald, na Singapore Changi,
Tokyo Narita, Porto en vóór Doha International
Airport.
Van de 178 luchthavens wereldwijd, staat
Luchthaven Antwerpen op de vierde plaats.
Luchthaven Antwerpen is ook de enige luchthaven in België die 5 sterren ontvangt en veel
beter dan gemiddeld scoort op vlak van globale
tevredenheid.
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Test-Aankoop geeft een speciale pluim aan de
luchthaven van Antwerpen voor de signalisatie.
De deelnemers aan het onderzoek beoordeelden deze met een uitzonderlijk hoog cijfer van
8,2 op 10. Verder werd de veiligheidscontrole,
die traditioneel een van de minst populaire elementen voor de reizigers betekent, beoordeeld
met 7,7 op 10 en het algemene veiligheidsgevoel op de luchthaven met 8,4 op 10.
De resultaten van het Test-Aankoop onderzoek bewijzen dat, ondanks de verhoging van
veiligheidsmaatregelen sinds verleden jaar, de
terminal en vooral het luchthavenpersoneel
perfect voldoen aan de wensen van een toenemend aantal reizigers om naast een plezierige
ervaring vooral een veilige reis te garanderen.

INFO

Rondvraag in de buurt:
nood aan een digitale nieuwsbrief

OPROEP!

Fien Willems, studente communicatiemanagement aan de AP Hogeschool in Antwerpen,
liep twee maanden stage bij de marketing- en communicatieafdeling van Luchthaven Antwerpen.
In die periode onderzocht ze hoe de communicatie
tussen de luchthaven enerzijds en jeugdbewegingen, vzw’s, scholen en sportclubs uit de buurt
anderzijds, kan worden geoptimaliseerd.

De belangrijkste conclusie uit haar onderzoek is
dat er wel degelijk behoefte bestaat aan informatie
over de activiteiten van de luchthaven. Naast dit
buurtkrantje en de bestaande sociale mediakanalen is er duidelijk ook ruimte voor een digitale
nieuwsbrief. Daarvoor gaan we nu aan de slag.

Word je graag via onze nieuwsbrief op
de hoogte gehouden van de activiteiten van
Luchthaven Antwerpen? Graag een mailtje
naar nieuws@antwerpairport.aero met
vermelding van je e-mailadres.

IN DE KIJKER

Roy Mauro werkt voor autoverhuurbedrijf
Hertz en voetbalt bij Berchem Sport

Luchthaven Antwerpen is een
trouwe sponsor van de miniemen
van Berchem Sport. Dat de
voetbalploeg talent heeft, werd
bewezen door afgelopen maand
april kampioen te spelen.
Een van de spelers, Roy Mauro
(26), is bezig aan zijn eerste
seizoen bij Berchem Sport. Op
de luchthaven maakt hij al drie
jaar deel uit van het team van
autoverhuurbedrijf Hertz.

je maakt nu deel uit van de beste

hoe verliep je voetbalcarrière

werk en voetbal, is dat een haalbare

wat verandert er?

“Ik ben gestart met voetballen toen
ik vijf was. Van mijn twaalfde tot mijn
twintigste speelde ik bij Beerschot,
in eersteklasse bij de jeugd. Daarna
werd ik uitgeleend aan tweede klasse.
Een jaar geleden werd ik geselecteerd
door Berchem Sport. Ik speel op het
middenveld, op nummer 6 of 8.”

“Absoluut! Door een systeem van
glijdende werkuren kan ik werk en
training heel goed op elkaar afstemmen. Af en toe werken we later, maar
ons team is groot genoeg om een
beurtrol op te stellen waarin iedereen
zich kan vinden. Deze job en voetballen
bij Berchem Sport, ik zie het me nog
lang volhouden!”

ploeg van tweede amateurliga b.

“Ik heb voor twee jaar bijgetekend bij
Berchem Sport. Nu we op hoger niveau
spelen, zal de uitdaging ook groter worden. En hopelijk groeit ons supportersbestand. De ploeg blijft compleet, dus
voetballen blijft even leuk als voorheen.
We zijn een hecht team, ik ben niet van
plan Berchem Sport snel te verlaten.”

tot nu toe?

combinatie?
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NIEUW!

Nieuwe vertrekhal!
Begin april werd de nieuwe vertrekhal officieel in gebruik genomen.
Niet alleen mooi om zien, een positieve reiservaring, veiligheid en
comfort waren onze eerste zorg bij het ontwerp en de aanleg van de
nieuwe vertrekhal.
In de vertrekhal biedt een wand van
glas ruim uitzicht op het tarmac. In de
nieuwe viplounge genieten passagiers
voor hun vertrek in alle rust van een
drankje. Het comfortabele meubilair is
een ontwerp van SIT’nSO uit Boechout.
Ook de capaciteit van de bagageband
werd uitgebreid. Kon de bagageband
voordien twintig stuks bagage aan,
kan die nu moeiteloos honderd stuks

bagage verwerken.
In de vertrekhal valt de nieuwe grote
bar van de Antwerp Fly Shop meteen
op. Reizigers kunnen hier een lokaal
biertje van het vat degusteren of nog
snel iets eten. De aanverwante shop
biedt een aantal Antwerps getinte
gadgets en een assortiment chocolade en bierpakketen.

Luchthaven Antwerpen kreeg ook een nieuw logo. Vanaf nu presenteren de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge zich
als ‘Flanders International Airport’. Het doel is – samen met Visit Flanders (het Vlaamse agentschap voor Toerisme) – alles wat
bijzonder, mooi en lekker is in Vlaanderen in de kijker te zetten.

De snelste weg naar
je boodschappen

Nieuw

Luchthavenlei z/n
2100 ANTWERPEN

louis delhaize in de luchthaven van Antwerpen

Openingsuren
Maandag tot vrijdag
Zaterdag
Zondag
G R AT I S B O N
VO O R S H O PPE R

Open

7/7

6-18u
6-14u
6-19u

G R AT I S PA K 5 0 0 G
S PAG H E T T I CO R A
bij een aankoopschijf
van 10€*

Louis Delhaize nieuw op
de luchthaven
Naast de Antwerp
Fly Shop vind je
sinds kort een filiaal
van buurtwinkel Louis Delhaize. Handig
voor vertrekkende
en arriverende reizigers die snel een
paar boodschappen
willen doen, maar
ook goed nieuws
voor de buurtbewoners. Deze Louis Delhaize
is voor iedereen toegankelijk en houdt er
flexibele openingsuren op na. Altijd handig als
je met een hongertje tegen een lege koelkast
aankijkt.

OPENINGSUREN LOUIS DELHAIZE
LUCHTHAVEN ANTWERPEN:
Actie geldig in uw louis delhaize Antwerpen (luchthaven), bij afgifte van deze bon,
van 10/07/2017 tot 16/07/2017, voor elke winkelende klant, zolang de voorrraad strekt.
*Met uitzondering van de volgende produkten of diensten : huisvuilzakken, producten van de
Nationale Loterij, Bpost, rookwaren of andere diensten.

Actie geldig in uw louis delhaize Antwerpen (luchthaven), bij afgifte van deze bon,
van 10/07/2017 tot 16/07/2017, voor elke winkelende klant, zolang de voorrraad strekt.
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vermoedelijk jaar
van overlijden van de
Franse hofschilder
Jean Fouquet, bekend
van ‘Madonna omringd
door serafijnen en
cherubijnen’, een van
de topstukken van het
KMSKA (Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten Antwerpen)

Alicante
4 • Vliegnieuws

is de nummer van de Legobouwdoos
‘Het Pirateneiland’

1481

26/12/1481: de legers van het prinsbisdom
Utrecht en de Staten van Holland staan
tegenover de Utrechtse burgers en
de opstandelingen tijdens de Slag bij
Westbroek
‘1481 Grille’ is de naam van het
restaurant op de kruising van
Highway 14 en Highway 81 in
Arlington, South Dakota (USA).
Hun slogan: ‘Where great highways and great people meet!’

Maandag – vrijdag 6-18 uur,
zaterdag 6-14 uur, zondag 6-19 uur

BUURTBEWONERS

VZW DE KLEINE VOS
De Kleine Vos is een Centrum voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning (CKG) in de Borgerhoutse
Vosstraat, tegenover de landingsbaan van Luchthaven
Antwerpen . Het initiatief ontstaat in 1910 wanneer de
Zusters der Kleinen zich inzetten voor (de opvang van)
arme kinderen. Anno 2017 staat de zorg voor het kind
nog steeds centraal, maar dan geheel aangepast aan
de noden van onze moderne maatschappij.
Hilde Vercauteren, coördinator van de residentiële
werking: “De Kleine Vos is een vzw die bestaat uit een
CKG en een regulier kinderdagverblijf. Binnen het CKG
werken we met gezinnen met kinderen van nul tot twaalf
jaar. Met onze ondersteuning willen we de levenskwaliteit van kinderen en van het gezin verbeteren. Het gaat
daarbij vaak om zeer kwetsbare gezinnen.”
hoe pakken jullie dat concreet aan?

“Op verschillende manieren. Bij een mobiele begeleiding
gaan onze begeleiders aan huis, meestal eenmaal per
week. We begeleiden de ouders bij problemen, maar nemen nooit de opvoeding over. Bij een tuimelbegeleiding
komen de ouders met hun kinderen van nul tot drie jaar
tot bij ons. We werken in groep, ouders en kinderen samen, maar kinderen en ouders worden ook afzonderlijk
begeleid. De derde werkvorm is de meest ingrijpende:
in dat geval verblijven kinderen hier dag en nacht. We
proberen altijd het gezin samen te houden, maar soms
is dat onmogelijk. Hier verblijven, kan voor kortere of
langere periodes, maar in de praktijk is er zoveel vraag
naar opvang voor lange tijd dat we zelden plaats hebben
voor kinderen die hier maar kort moeten verblijven.”
wie begeleiden jullie op dit moment?

“We begeleiden op dit moment 108 gezinnen. Daarnaast
leven hier momenteel vierendertig kinderen, zowel jongens als meisjes, in residentiële opvang. Er zijn in totaal

zesendertig plaatsen, maar twee daarvan worden voorbehouden voor crisissituaties. Qua leeftijd ligt de focus
op nul tot zes jaar. Daar ligt, vanuit het verleden, onze
expertise. En het is fijner voor de kinderen als ze min of
meer tot dezelfde leeftijdsgroep behoren. Dat maakt het
eenvoudiger om aansluiting te vinden bij de groep.”
prachtig werk, maar zwaar voor de medewerkers?

“Je moet daar realistisch in zijn: soms zien we kinderen na maanden, soms zelfs na jaren toch weer
terugkeren. Je kan daar op twee manieren op reageren, het hoofd laten hangen of denken: ‘Ze zijn toch al
zover geraakt, misschien lukt het deze keer wel.’ Het
kan bikkelhard zijn: we krijgen te maken met kinderen
die uit heel schrijnende situaties komen. Met ouders
die gewelddadig of verslaafd zijn of met psychiatrische problemen kampen... ‘Neem in gedachten de
kinderen mee naar huis, maar hun problemen niet’, is
ons vast advies aan nieuwe collega’s. We hebben een
hele goeie mix van jongere en oudere medewerkers:
de ideale combinatie van jeugdig enthousiasme en
ervaring.”

OPROEP!

		
Wil je de kinderen die voor
		
korte of langere tijd in De
Kleine Vos verblijven een handje helpen? Misschien heb je nog een degelijke kinderwagen
die je niet meer gebruikt? Ligt er ongebruikte,
maar draagbare kleding voor kinderen van nul
tot twaalf jaar in je kast? Heb je speelgoed over,
compleet en in goede staat (liefst niets met
batterijen en ook geen knuffels) of staan er goede
Nederlandstalige kinderboeken (om uit voor te
lezen of om zelf te lezen) in de boekenkast waar
je eigen kroost in uitgelezen is? Van harte welkom. Net als degelijke kinderfietsen, loopfietsjes,
driewielers, trapautootjes, steppen...
Graag even afspreken wanneer je wil langskomen met je donatie: info@dekleinevos.be of
03/321.03.94. Alvast heel erg bedankt!

is er een wisselwerking met de buurt?

“We zijn geen gesloten instelling, maar je kan hier
uiteraard niet zomaar binnen- en buitenwandelen. Er is
samenwerking met scholen en vrijetijdswerking buitenshuis en onze kinderen gaan soms samen naar de markt
of boodschappen doen. Mensen kennen ons wel. Maar de
buurtverankering was vroeger – ten tijde van de zusters
– wel steviger. Er zijn nog een vijftal zusters, ondertussen
allemaal op pensioen, die hier vroeger allemaal actief
zijn geweest. Zij wonen dus al heel lang in deze buurt.”

Ben je lid van een lokale vereniging of ken je een
vereniging in je buurt die het verdient om in de
kijker te worden gezet? Laat het ons weten via
luchthavenbuurt@antwerpairport.aero.

CKG De Kleine Vos, Vosstraat 164-166,
2140 Borgerhout, www.dekleinevos.be

INTERVIEW

BOEK FREDDY MICHIELS
een gesprek met de auteur
Journalist Freddy Michiels is van kindsbeen af vertrouwd
met de luchthaven van Antwerpen. Naar aanleiding van de
vernieuwings- en uitbreidingswerken van Luchthaven Antwerpen schreef hij Antwerp Airport Revival, een rijk geïllustreerd
naslagwerk over de geschiedenis van de luchthaven.
vanwaar dit boek?

Freddy Michiels: “Mijn stiefvader was boekhouder op de
luchthaven. Ik kwam daar als kind regelmatig. Zo heb ik heb
een flink stuk van de evolutie van de luchthaven van dichtbij
meegemaakt. Ik heb zelfs op het tarmac van de vlieghaven
leren autorijden. Mijn stiefvader had daar toestemming voor
gevraagd. ‘Dat is veilig’ zei hij ‘het is altijd rechtdoor, je komt
daar niemand tegen’. Ik ben geen luchtvaartspecialist, maar
als journalist ben ik een nieuwsgierig man en ik ben al heel
mijn leven lang geïnteresseerd in de luchthaven van Antwerpen. Daaruit is dit boek ontstaan.”
de luchthaven heeft zowel vurige voorals tegenstanders…

“Iedereen mag zijn mening uiten, maar dat moet in redelijkheid gebeuren. Die tegenstand, dat is een beetje een
Don Quichot-gevecht. We leven in een tijdperk waarin
iedereen vliegt. Uiteraard neemt dan ook het belang van
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W ij gev ir port Revival weg!
Ant wer p A

regionale luchthavens toe. Antwerpen heeft geen vergunning om de startbaan te verlengen. Het wordt dus geen
tweede Charleroi. Wat Antwerpen wel heeft, is een vergunning van vijfentwintig jaar om de luchthaven uit te baten.
Bovendien: de luchthaven is er al bijna honderd jaar en
zorgt voor extra werkgelegenheid.”

Stuur voor 8 augustus 2017 een mailtje naar
luchthavenbuurt@antwerpairport.aero met
vermelding ‘Antwerp Airport Revival’ en jouw
naam. Winnaars worden persoonlijk verwittigd.

hoe lang heb je aan het boek gewerkt?

“Het is zo getimed dat de publicatie van het boek
samenviel met het einde van de vernieuwings- en uitbreidingswerken van Luchthaven Antwerpen. Het boek
beschrijft de evolutie van de luchthaven van het ontstaan
tot vandaag. Ik heb bij het schrijven van het boek een
uitstekende begeleiding gekregen van Dirk Buytaert,
de voorzitter van de Aviation Society of Antwerp. Dirk
is, zeker wat technische kenmerken en de feitelijke
historische juistheid betreft, een absolute kenner van de
luchthaven. Hij was een geweldige raadgever.“

Meer Informatie

geïnteresseerd in antwerp airport revival?

het boek van uitgeverij Artus/Pandora is
te koop in de Antwerp Fly Shop voor € 24,95.
Vliegnieuws • 5

OP REIS

Zonzeker

Alicante

Niets zo eenvoudig als Alicante als
vakantiebestemming in het zonnetje zetten.
Laura is er maar liefst 325 dagen per jaar van de
partij! Alicante is ook de ideale uitvalsbasis voor
een verblijf in Benidorm, ‘t stad van de Costa
Blanca. Vanop Luchthaven Antwerpen ben je er
in een wip en een olé!

V iermaal ‘doen’ in Alicante
De mooiste wandelroute

De culturele climax

Werken aan de conditie

Culinair genieten

de Explanada de España is een aantrekkelijke wandelboulevard langs
de jachthaven met wuivende palmbomen en een bijzondere mozaïekvloer. Geniet van een koffie op een
terrasje, snuister tussen de handgemaakte souvenirs, haal een ijsje uit
de muur bij Yoyo en luister naar een
serenade van de straatmuzikanten.

op de top van de Monte Benacantil
schittert het Santa Barbara-kasteel
in de zon. Tot 1962 niet de plek om
te zijn – toen was het een gevangenis – maar nu een bezoek overwaard.
Je hoeft de 166 meter hoge berg niet
te beklimmen. De lift nemen kost je
overdag een kleine vergoeding en is
’s avonds gratis. Het uitzicht is onbetaalbaar.

een gouden tip van de profwielrenners die hier regelmatig komen trainen: smeer je kuiten in en ga fietsen
in wondermooi Calpe.

ruil het zeezicht even in voor een
uitstap in het binnenland langs de
‘Ruta del vino de Alicante’. Proef wijn
uit de Vinalopó en La Marina streek –
al dan niet in combinatie met lokale
specialiteiten – en ontdek een nieuw,
opwindend en lekker stukje Spanje.
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Wij geven een duo ticket weg van Antwerpen naar Alicante met TUIfly
Hoe deelnemen?
Stuur een mail naar luchthavenbuurt@antwerpairport.aero
voor 21 augustus en geef het antwoord op deze twee vragen:
Wat is de vliegafstand van Antwerpen naar Alicante?
Hoeveel correcte antwoorden zullen wij ontvangen op deze vraag?
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bestemmingen met aantal vluchten:

N IEUW

N IEUW
London City

3-4 x
per week

Murcia
Spanje

4x
per week

Split
Kroatië

Innsbruck
Oostenrijk

2x
per week

2x
per week
vanaf 12
december
2017

Ibiza
Spanje

2x
per week

Alicante
Spanje

3x
per week

Malaga
Spanje

4x
per week

Nador
Marokko

2x
per week

Barcelona
Spanje

3x
per week

Palma
Spanje

Sion
Zwitserland

2x
per week

4 x per
week
vanaf 14
december
2017

voor info en boekingen: www.TUIfly.com - www.cityjet.com - www.powdair.ski

Vertrekkensklaar!
Ibrahim Akabbal is geboren in Nador, Marokko, maar woont in België.
Hij gaat regelmatig op familiebezoek in Marokko. Deze keer vertrekt hij
samen met zijn dochter en zijn moeder naar Nador om samen met de familie
de ramadan te vieren.
We vliegen altijd vanuit Antwerpen
naar Nador, maar we blijven zelden
lang in Nador. We maken vaak
uitstapjes naar Marrakesh, Rabat of
Agadir.”

ANTWERPFLYSHOP
De Antwerp Fly Shop zorgt dat het je
voor je vertrek of terwijl je de aankomst van je gasten afwacht qua natje
en droogje aan niets ontbreekt.

ANTWERPFLYSHOP

‘Antwerpen boven’ met bier van
De Koninck, een lekkere koffie van
Vascobello en verse broodjes belegd
met lokale lekkernijen. Zoek je nog
een origineel presentje? Je vindt hier
typische en originele Antwerpse gadgets. Zelfs het meubilair is Antwerps.
Dat werd ontworpen door Serax.

✁

Ibrahim Akabbal: “De luchthaven
van Antwerpen is dichtbij huis en het
is er ook veel gezelliger en rustiger
als op de luchthaven van Charleroi
of Eindhoven. Mijn moeder is vorige
week in Eindhoven geweest, maar
ze geeft toch de voorkeur aan de
luchthaven van Antwerpen.

Antwerp Fly Shop geeft

N
BO
20 overheerlijke broodjes

ANTWERPFLYSHOP

tartaar weg

Wij geven 20 overheerlijke broodjes tartaar van
I AM ANTWERP
De Laet-Van Haver weg aan de snelste buren. Kom op dinsdag
1 augustus tussen 12.00 uur en 12.30 uur naar de Fly Shop
van de luchthaven en ontvang een heerlijk broodje tartaar.
Enkel geldig bij afgifte van deze originele bon.
Een bon per klant.

✁

Op is op, dus snel zijn is de boodschap!

Verkrijgbaar in de

ANTWERPFLYSHOP

ANTWERPFLYSHOP
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EEN VERHAAL

EEN VERHAAL VAN VRIENDSCHAP EN
EEN BRANDWEERWAGEN
Vijfentwintig jaar geleden ontstond
een hechte vriendschap tussen
Schotens brandweercommandant
Louis Antonissen en Miro Siky Nova,
een brandweerman uit Sucha Hora,
Slowakije. Als Louis bij Miro op
bezoek ging, bracht hij tweedehands
brandweermateriaal en uniformen
mee voor zijn Slowaakse vriend en
diens collega’s.
Een mooie traditie die na Louis’ overlijden door zijn zoon Paul, postoverste
bij de brandweer van Luchthaven
Antwerpen, wordt voortgezet. Louis
Antonissen had namelijk een laatste
wens. Die had alles te maken met
brandweerwagen B005.
Na vijfentwintig jaar trouwe dienst
bij het brandweerkorps van Schoten,
werd brandweerwagen B005 in

2012 aangekocht door Luchthaven
Antwerpen. B005 werd voornamelijk
ingezet voor kleine calamiteiten op
de luchthaven. Het was Louis’ laatste
wens dat B005 zijn carrière zou
verderzetten bij de vrienden van het
brandweerkorps uit Sucha Hora. En
zo geschiedde.
Op 13 maart ontving Luchthaven
Antwerpen enkele leden van de brandweer van Sucha Hora uit Slowakije.
Onder hen Miro Siky Nova. Ze vertrokken met brandweerwagen B005 en
extra brandweermateriaal – ingezameld door de brandweerposten van
Schoten, Niel en Boom, de brandweerzones Rand en Rivierenland en
de brandweer van de luchthaven van
Oostende-Brugge – terug naar huis.
Bedankt Louis, en goeie reis B005.

INFO

B
WAS JIJ ER

MET DE FIETS NAAR
DE LUCHTHAVEN

IJ?

Antwerpen burendag wordt stilaan een mooie
jaarlijkse traditie. Dit jaar zetten Antwerpenaars
op 26 mei de stoelen buiten voor een gezellig
onderonsje met de buren. Ook Luchthaven
Antwerpen nam deel aan het initiatief.

Luchthaven Antwerpen heeft sinds kort een
Velostation. Ben je nog niet vertrouwd met de
typische wit-oranje-rode stadsfietsjes? Boek
een abonnement via www.velo-antwerpen.
be. Daarmee kan je aan elk fietsstation een
fietsje oppikken en de stad doorkruisen. En
zoals je merkt, er komen nog steeds locaties
bij. De fietsen zijn 365 dagen per jaar en 24/24
beschikbaar.

IJsjeskar Joris trakteerde in onze naam de buren
op een ijsje naar keuze.

Handig om weten!

Elk eerste halfuur van een rit is gratis, daarna
betaal je extra.

enda:
Noteer alvast in je ag
Hij komt, hij komt, de goede Sint! Brave kleine en grote kindjes, noteer alvast in je agenda:
zondag 19 november afspraak met de Sint op de luchthaven
Ben je een voetbalsupporter? Of woon je liever een basketbal- of een volleybalmatch bij? Laat het
ons weten! Stuur een e-mail naar sport@antwerpairport.aero en misschien word jij uitgenodigd op
een thuismatch van een van onze Antwerpse Clubs.

Gratis toegang voor 1 persoon tijdens de
zomermaanden. Geldig tot 31 augustus 2017.

Op zoek naar een leuke uitstap dicht bij huis? Neem een duik in de luchtvaartgeschiedenis in
het Stampe en Vertongen Museum op de terreinen van Luchthaven Antwerpen.
Openingsdagen en -uren op de website: www.stampe.be.

VOUCHER

COLOPHON
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Luchthaven Antwerpen - Luchthavenlei z/n - 2100 Deurne
T: +32-3-285.65.00 - F: +32-3-285.65.01 - E: info@antwerpairport.aero
www.antwerp-airport.be - Volg ons Facebook en Twitter en Instagram
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REDACTIE: Tin Vancutsem / Fien Willems
COÖRDINATIE: Catherine Stuyck
LAY-OUT: Ann Walkers – Blondé
REALISATIE: BAI

✁

EMAIL ADRES
Wens je voortaan het buurtkrantje digitaal te ontvangen? Of wens je je in te schrijven voor onze digitale
nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail met je naam naar nieuws@antwerpairport.aero

1 bon per persoon.

