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ALGEMEEN
Hierbij ontvangt u weer een update vanaf het internationale vliegveld van Texel middels
een nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar.
Deze nieuwsbrief is korter dan u gewend bent. Dit heeft alles te maken met de drukke
voorbereidingen die we treffen om de LeaseWeb Texel Airshow op 28 juli 2012 weer tot
een groot succes te maken.
Veel leesplezier en graag tot ziens op EHTX!

LEASEWEB TEXEL AIRSHOW
Heel erg verheugd zijn wij met Leaseweb als hoofdsponsor van de Leaseweb Texel
Airshow 2012. De airshow vindt plaats op zaterdag 28 juli 2012. Samen met
Leaseweb, alle andere sponsors, vrijwilligers en deelnemers gaan wij er weer een
prachtige show van maken.
Vliegend naar de LeaseWeb Texel Airshow
Als u vliegend naar de airshow wilt komen op zaterdag, moet u vroeg uw bed uit. Alleen
voor 09.00 uur lokale tijd zijn er nog slottijden beschikbaar. Met ca. 50 vliegtuigen per
uur zal het een drukte van belang zijn, maar houden wij het wel veilig dankzij de
slottijden en verkeersleiders van de Koninklijke Luchtmacht.
Zie onze website voor beschikbare inbound- en outboundtijden en procedures:
http://www.texelairshow.nl/slottimes/
Uiteraard is het ook mogelijk om eerder naar Texel te vliegen en er een weekendje van
te maken. Kamperen onder de vleugel is toegestaan. Voor andere overnachtingsmogelijkheden kijk o.a. op de site van het VVV Texel, www.texel.net. Laat wel even
weten als u komt (email naar info@texelairport.nl), dan zetten wij u op de lijst en
houden wij u op de hoogte van de procedures per email. Check ook onze website
www.texelairport.nl en www.texelairshow.nl (en NOTAM’s) voor het laatste nieuws.
Mogelijk vinden er rehearsels plaats op vrijdagmiddag van deelnemers, waardoor Texel
Airport tijdelijk gesloten is voor ander vliegverkeer.
VIP-Tribunekaarten
Ook deze editie staat er weer een VIP-Tribune met kuipstoeltjes
én geweldig uitzicht op de airshow. Voor € 40 bent u verzekerd
van een plekje en ondersteunt u ook de Stichting Texel Airshow.
U kunt VIP-Kaarten vooraf reserveren door een email te sturen
naar www.texelairport.nl met uw adresgegevens en telefoonnummer.
De gewone entreekaarten, volwassenen € 10 en kinderen tot 12 jaar € 5, zijn niet vooraf
te reserveren. Deze kaarten zijn voldoende aanwezig en kunt u kopen bij de kassa op de
dag van airshow.
NIET vliegend naar de LeaseWeb Texel airshow
Kunt u geen vliegtuig meer vinden om naar de LeaseWeb Texel Airshow te vliegen? Dan
kunt u ook naar Den Helder komen. Het is aan te raden om de auto te parkeren bij
Willemsoord bij de marinehaven. Vervolgens is het slechts vijf minuten lopen naar de
veerboot. De TESO bootdienst vaart tussen 08.30 en 15.00 elk half uur. Het is niet
mogelijk om plaatsen te reserveren op de boot. Op Texel staan er pendelbussen klaar die
rechtstreeks naar het vliegveld rijden.
Uiteraard kunt u ook er voor kiezen om met de trein naar Den Helder te komen, dan
hoeft u niet een parkeerplaats te zoeken voor de auto.
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Programma
In de ochtend landen er ca. 200 bezoekende vliegtuigen en deelnemers. Dit is een
attractie op zich. Verder is in de ochtend de static show met mooie en bijzondere
vliegtuigen en helikopters die van dichtbij bezichtigd kunnen worden.
Op het publieksterrein staan diverse stands met vooral luchtvaartgerelateerde artikelen.
In de stand van de (Motor)Zweefvliegclub Texel kunt u caps en polo’s van de airshow
2012 kopen. Ook wordt hier het jubileumboek “Een Texelse luchtvaartgeschienis, 75 jaar
vliegveld Texel” verkocht. Een 148 pagina tellend boek rijk van illustraties, full colour,
lekker leesbaar en erg interessant!
De AIRSHOW begint om ca. 12.45 en duurt tot ca. 17.00 uur.

Voor verdere informatie over de LeaseWeb Texel Airshow kunt u terecht op onze website
www.texelairshow.nl.
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OVERIG NIEUWS
Touch and go paradise
Uiteraard blijft u ook welkom op Texel voor het oefenen van touch and go’s. Tot 1
oktober op weekdagen vanaf € 4,00 *) per touch & go. De weekenden zijn iets minder
goedkoop, vanaf € 7,50 per stuk.
*) Toestellen tot 1.500 kg en in geluidsklasse 3 t/m 8. Prijzen incl. 19% BTW.
Andere prijzen staan op www.texelairport.nl > Pilot Information > Landing Fees.
Of neem even contact met ons op.
Leuke bezoekers
Van first visits maken wij een foto voor onze site, zie www.texelairport.nl > Live
Traffic en/of Visitors. Staat u nog niet op onze site? Kom dan gauw langs! U kunt ons
mailen als u de foto in hoge resolutie wilt hebben.
Hier een selectie.
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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
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