Nieuwsbrief Texel International Airport: Juni 2011

TEXEL INTERNATIONAL AIRPORT
NIEUWSBRIEF
ALGEMEEN
Hierbij ontvangt u weer een update vanaf het internationale vliegveld van Texel middels
een nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar.
In december lag er nog sneeuw op Texel. Januari en februari waren gemiddelde wintermaanden qua weer én vliegverkeer. Maar sinds maart lijkt het soms wel hoogseizoen.
Het (vlieg)weer is prachtig met bijna geen regen en veel mensen weten Texel Airport als
bestemming te vinden. Nadeel is dat we door de droogte niet meer het groenste
vliegveld van Europa zijn...
Vanwege de drukte volgt dit keer een kleinere nieuwsbrief dan u van ons gewend bent.
EVENEMENTEN
Van 17 t/m 19 juni 2011 staat de Texel Taildragger & Old Timer Fly-in op de agenda.
Het thema is dit keer “Piper Cub”. De organisatie wil zoveel mogelijk Piper Cubs
verzamelen op Texel! Zie onze website voor meer informatie en om in te schrijven. Ook
als u alleen op zaterdag even komt kijken, willen wij dat graag weten > Register NOW!

Van 9 t/m 11 september 2011 is het weer de beurt aan de Dutch Light Aircraft Fly-in.
Voor meer info zie o.a. www.flyin.nl en www.texelairport.nl.
De volgende Texel Airshow staat pas weer gepland in 2012. Datum om te houden:
zaterdag 28 juli 2012.
Voor verdere informatie en als u onze spectaculaire Texel Airshow wilt sponsoren, kunt
u terecht op www.texelairshow.nl.

LANDINGSGELD NIET VERHOOGD
Texel Airport heeft het landingsgeld voor 2011 niet verhoogd. Het meest gangbare tarief
(tot 1500 kg en geluidsklasse 3 t/m 8) is voor overland € 14,00 (weekend € 17,50) en de
touch & go’s zijn € 4,00 (weekend € 7,50).
Andere prijzen staan op www.texelairport.nl > Pilot Information > Landing Fees. Of
neem even contact met ons op.
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NIEUWS VAN TEXEL AIRPORT
Verharding taxibanen - In april heeft het Texelse bedrijf de Firma Schraag 2.300 m²
graskeien gelegd. De graskeien vormen een verhard pad van de nieuwe hangaars van
Flying Focus en Vliegtuigonderhoud Texel naar het platform. Met name in de
winterperiode zijn deze bedrijven per vliegtuig daardoor langer bereikbaar. Tevens is een
groot gedeelte van taxibaan richting baan 22 verhard met graskeien. Het gaat om de
centerline van 6 meter breed.
Op dit moment is deze taxibaan nog niet in gebruik, omdat er eerst gras moet gaan
groeien. Door de droogte hebben wij het zaaien van graszaad voorlopig uitgesteld. We
wachten op een natte periode.

Luchtopname van de verharde taxibanen op 20 mei. (Flying Focus)
WIP RW 13 – Eind april heeft het bedrijf De Vries & Van de Wiel de eerste 200 meter
van baan 13 aangepakt. Met name na langdurige regenval bleef daar lang water staan,
waardoor de dwarsbaan 13-31 niet altijd beschikbaar was. Door diepspitten, ophogen en
extra drains op ca. 40 cm moet dit probleem zich niet meer voordoen.
Ook nu wachten wij op regen, zodat er weer gras kan groeien op dat stuk. Tot die tijd is
de 13-31 tijdelijk iets verlegd naar het noordoosten en zijn de afmetingen 630 x 30m.

Foto van de baan 13-31 op 20 mei. (Flying Focus)
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NIEUWS VAN DE BEDRIJVEN OP TEXEL AIRPORT
Motorzweefvliegclub Texel (MZCT)
Bij de MZCT is het mogelijk om op een goedkope manier te vliegen. De contributie
bedraagt 350 euro per jaar. Per vlieguur, indien de motor draait, betaalt u 60 euro. Voor
meer informatie zie www.mzct.nl.
Hotel Airport Texel
Het hotel heeft de naam veranderd in “Hotel Airport Texel”. Voor het boeken van een
luxe suite en meer info zie www.hotelairporttexel.com.
Restaurant ‘De Horizon’ Texel
Het restaurant heeft voor vaste klanten dit jaar een spaarkaart. Bij uw 6de bezoek krijgt u
10 euro korting. Meer info zie www.texelairport.nl > Companies.
Luchtvaart- & Oorlogsmuseum Texel
Het museum is sinds 16 april weer 6 dagen in de week geopend (maandag gesloten).
Voor rondleidingen kunt u contact opnemen met het museum: 0222-311689 of
info@lomt.nl. Website: www.lomt.nl.
Paracentrum Texel & Tessel Air
Het Paracentrum Texel organiseert van 16 t/m 18 september 2011 de European Skydive
League Finals. Zie ook www.euro-skyleague.com.
Flying Focus
Het luchtfotografiebedrijf heeft inmiddels 4 vliegtuigen gestationeerd op Texel. De
toestellen staan in de eigen Flying Focus Hangaar. Voor meer info: www.flyingfocus.nl.
Vliegtuigonderhoud Texel
Dit kundige onderhoudsbedrijf is tegenwoordig HET Aquila Service Station voor
Nederland. Voor meer info: www.vliegtuigonderhoudtexel.nl.

LEUKE BEZOEKERS
Afgelopen periode zijn er weer een aantal leuke bezoekers geweest op Texel
International Airport! First visits worden door ons vastgelegd en op onze site geplaatst,
zie www.texelairport.nl > Live Traffic en/of Visitors. Hier een selectie.
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NIET VERGETEN!!!


Circuit hele jaar op 1.000 ft



Brandstof van Air BP > Actuele prijzen op
www.texelairport.nl > “Pilot Information” > “Landing Fees”.



Fietsen huren bij de havendienst



Schapen en lammetjes kijken



Dagje zon, zee en strand



Visje eten in Oudeschild



Golfen op 4 km van het vliegveld
www.detexelse.nl



Ecomare: Zeehonden kijken
www.ecomare.nl



Agenda: Wat te doen op Texel
• 17-18-19 juni 2011 6th Texel Taildragger & Old Timer Fly-in: Piper Cub Call
• 25 juni 2011
Ronde om Texel: Grootste Catamaran race ter wereld met
feestavonden met bekende artiesten op het strand zie ook
www.roundtexel.com
• 9 juli 2011
Island Samba, zie ook www.islandsamba.nl
• 13-17 juli 2011
Kermis in De Koog
• 5-7 aug 2011
Body & Brein Festival, zie ook www.bodyenbreintexel2009.nl
• 7 aug 2011
Eagles Summer Event (paardenfestijn)
• 13 aug 2011
HavenVIStijn in Oudeschild
• 26-27 aug 2011
Tropical Sea Festival in De Koog
• 16-17-18 sept 2011 European Skydive League, zie ook www.euro-skyleague.com
• 9-11 sept 2011
Texel Culinair, zie ook www.texelculinair.nl
• 9-10-11 sept 2011 3rd Dutch Light Aircraft Fly-in, zie ook www.flyin.nl
• 14-16 okt 2011
Texel Blues Festival, zie ook www.texelblues.nl

Voor meer tips zie ook de website van VVV Texel www.texel.net.
Uiteraard kunnen u én uw toestel op Texel blijven overnachten. Wij zijn graag bereid om
u te helpen om geschikte accommodatie te vinden. Wellicht is er zelfs plek in de hangaar
voor uw vliegtuig.
TOT SLOT
Wilt u dit soort nieuwsbrieven in de toekomst niet meer ontvangen? Dan kunt u ons
mailen op info@texelairport.nl, wij zullen u uit de mailinglist verwijderen.
U ben altijd van harte welkom op het groenste vliegveld van Europa!
Happy landings en tot ziens op Texel.
Ed en Mike de Bruijn
Texel International Airport - Postweg 120 - 1795 JS De Cocksdorp - Texel, The
Netherlands - Tel: +31 (0) 222 311267 - Fax: +31 (0) 222 311250 –
@: info@texelairport.nl - I: www.texelairport.nl - I: www.texelairshow.nl

