Internationale Luchthaven

OostendeBrugge
De Internationale Luchthaven
Oostende-Brugge combineert
de voordelen van een
kleinschalige luchthaven
met de troeven van de
grotere spelers. Naast
passagiersvervoer biedt de
luchthaven ook vrachtvervoer
en General Aviationactiviteiten aan.
De Internationale Luchthaven OostendeBrugge maakt deel uit van de Franse groep
Egis en wordt beheerd via een LEM-LOMstructuur: Egis staat in voor de commerciële uitbating van de luchthaven (LEM),
de overheid is verantwoordelijk voor de
basisinfrastructuur (LOM).
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Een belangrijk deel van de activiteiten in
Oostende-Brugge is gericht op vrachtvervoer, zowel algemene vracht als buitengewoon grote cargo (bijvoorbeeld tractoren).
De luchthaven is ook gespecialiseerd in het
luchtvervoer van levende dieren (paarden,
koeien …) en bederfbare goederen (bloemen,
groenten ...). Onze cargoklanten kunnen
rekenen op een snelle en professionele afhandeling, een correcte expertise en officiële
keuringsinstanties.
Naast cargovluchten vertrekken er vanop
Oostende-Brugge ook lijn- en chartervluchten. Luchtvaartmaatschappij TUI ﬂy biedt
maar liefst twintig zuiderse bestemmingen aan, ideaal voor familievakanties en
overwintervakanties. Van hieruit kun je
naar zowat elke belangrijke vakantieregio
aan de Middellandse Zee en de Canarische
eilanden vliegen. De populariteit van de
luchthaven is de jongste jaren sterk gestegen, wat voornamelijk te maken heeft met
de bereikbaarheid en de nabijheid van grote
steden zoals Oostende, Brugge en Gent.

O O ST E N D E - B R U G G E

OOSTENDE
Internationale Luchthaven

OOSTENDE-BRUGGE

IN CIJFERS
TRAFIEK IN 2016
Vracht
Passagiers
Bewegingen

22.224 ton
434.970
24.183

INTERNATIONALE
LUCHTHAVEN
OOSTENDE-BRUGGE
Nieuwpoortsesteenweg 889
B-8400 Oostende
www.ost.aero

Tot slot staat de luchthaven ter
beschikking van privétoestellen, zakenreizen en ad-hocvluchten. De toestellen kunnen onder meer gebruikmaken
van de vernieuwde vliegtuigparking
Apron 3. Oostende is trouwens niet
alleen een geschikt startpunt voor een
reis, maar ook een mooie bestemming:
uitstappen naar bijvoorbeeld Brugge
en de Westhoek (met Flanders Fields)
zijn zeker de moeite waard. De stad
Oostende biedt het hele jaar door een
brede waaier aan mogelijkheden: gezellig uit eten gaan, cultuur opsnuiven,
een evenement meepikken ...
In 2016 telde de luchthaven 434.970
passagiers, een stijging met 57,6 procent tegenover 2015. Het aantal tonnen vracht steeg met 32 procent naar
22.224 ton. Toch daalde het aantal bewegingen met 8,4 procent naar 24.183.
www.ost.aero

BEREIKBAARHEID
MET HET OPENBAAR
VERVOER
TREIN
Neem de trein naar Oostende. Van daaruit
neem je de bus of de kusttram richting
luchthaven.

BUS
Neem aan het station van Oostende bus
nummer 6 (Raversijde via luchthaven) op
perron 3. Die brengt je rechtstreeks naar de
luchthaven. Er rijdt om de 10 minuten een
bus van en naar de luchthaven. Het traject
duurt ongeveer een kwartier. De bus stopt
vlak voor het passagiersgebouw.

KUSTTRAM
De dichtstbijzijnde halte is Oostende
Raversijde, op 15 minuten stappen van de
luchthaven.

MET DE FIETS
De luchthaven Oostende-Brugge is makkelijk
bereikbaar per ﬁets. Er worden voldoende
ﬁetsenstallingen voorzien voor bezoekers
van de Luchtvaartdag.

MET DE WAGEN
De luchthaven is vlot bereikbaar via de autosnelweg. Blijf in Jabbeke de E40 volgen in
de richting van Calais/Veurne/Nieuwpoort.
Neem afrit 5 (Gistel) en volg de wegwijzers
naar Luchthaven Oostende-Brugge.
Parkeren kan op verschillende parkings
voor het luchthavengebouw. Tijdens de
Luchtvaartdag pendelt een bus tussen het
luchthavengebouw en Apron 3 om bezoekers
snel en eenvoudig van de ene locatie naar
de andere te vervoeren.
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Programmatie
2

Noordzee Vliegclub

3

GILL Aviation bvba

 Clubhuis Noordzee Vliegclub + Apron 3
Nieuwpoortsesteenweg 947A, Oostende

 Hangar 5, Loods AMG aan Apron 3
Vliegveld 60, Wevelgem

 09:00 - 20:00

 10:00 - 17:00

€ Gratis

€ Gratis

 Voor luchtdopen & initiatievluchten,
inschrijven via luchtdoop@nzvc.be

 Overal toegankelijk

 Overal toegankelijk

Gill Aviation bvba zorgt voor onderhoud
en herstellingen van kleine vliegtuigjes en
helikopters. Tijdens de Luchtvaartdag
tonen we het publiek hoe we een
Diamond-toestel onderhouden.
 WWW.GILLAVIATION.BE

1

Toran Heliservice
 Tijdelijke helihaven,
Nieuwpoortsesteenweg 889
Oostende
 11:00 - 18:00
€ Gratis
 Inschrijven via
www.toran.be/luchtvaartdag
(niet verplicht)
 Deels toegankelijk

Bij Toran Heliservice kun je terecht
voor luchtdopen, vlieginitiaties en
een opleiding tot helikopterpiloot.
Wil je onze kustlijn vanuit de lucht
verkennen? Tijdens de Luchtvaartdag bieden we helikopterluchtdopen van 10 minuten aan. Wie
vooraf boekt, betaalt 55 euro per
persoon. Op de dag zelf is dat 60
euro. Reserveer dus snel je plaatsje!
 WWW.TORAN.BE

Welkom bij de Noordzee Vliegclub, al
meer dan 45 jaar een begrip in de wijde
omgeving van Oostende. Onze kwalitatieve opleiding tot privépiloot behoort tot
de beste van België. Droom je van vliegen,
maar heb je (nog) geen brevet? Contacteer
ons dan voor een initiatievlucht of een
luchtdoop en maak een prachtige vlucht
langs de Belgische kustlijn of het WestVlaamse binnenland. Neem even het stuur
over van de piloot en zet de eerste stap in
je vliegcarrière. De geknipte uitstap voor
jong en oud!
 WWW.NZVC.BE

4

TUI Belgium nv
 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Nieuwpoortsesteenweg 889
Oostende
 10:00 -18:00
€ Gratis
 Toegangscontrole + inschrijven
 Overal toegankelijk

TUI, discover your smile! Onze slogan ken
je wellicht, maar ken je ons ook als bedrijf? TUI is een innovatieve en duurzame
onderneming en omvat een touroperator,
de TUI Shop-reiskantoren, luchtvaartmaatschappij TUI Fly en onderhoudsbedrijf
Tec4Jets. Wil je weten welke maatregelen
we bij TUI nemen om onze ecologische
voetafdruk te beperken? Wil je graag onze
duurzame vloot ontdekken? Of ben je benieuwd naar onze innovaties op het vlak
van virtual reality? Kom ons bezoeken en
maak kans op een innovatieve prijs.
 WWW.TUI.BE
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Aviapartner Oostende
 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Nieuwpoortsesteenweg 889
Oostende
 10:00 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

5

Hogeschool VIVES Luchtvaart
 Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum
- VLOC, Nieuwpoortsesteenweg 945C
Oostende

Aviapartner Oostende staat garant voor
een vlotte afhandeling van passagiers,
bagage en cargo. Op onze stand voor de
Luchtvaartdag maken we met ﬁlmpjes
duidelijk wat we doen. Je vindt er ook
meer info over onze afhandelingsactiviteiten. Neem zeker je kinderen mee: zij
mogen het check-in-proces zelf uitvoeren
met hun teddybeer!
 WWW.AVIAPARTNER.AERO

 10:00 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

Wil je werken in en rond vliegtuigen?
Op de luchthaven van Oostende studeren zo’n 150 studenten van hogeschool
VIVES. Kom langs en ontdek onze
opleidingen! Tijdens de Luchtvaartdag
kun je onze Boeing 727 bezoeken en
kennismaken met onze systeemsimulatoren en virtual reality-training. Neem
plaats in onze trainingsvliegtuigen
voor lijnpiloten, bekijk een straalmotor
vanbinnen en bewonder de evolutie
van de dronewereld. VIVES is de eerste
hogeschool in Vlaanderen die drones
en virtual reality in een bacheloropleiding integreert.
Meer info: vives.be/luchtvaart.
 WWW.VIVES.BE/LUCHTVAART

7

VDAB

8

Petrus en Paulus
 VLOC, Stuiverstraat 108, Oostende
 10:00 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

Vliegtuigen en helikopters overwinnen
de zwaartekracht dankzij ... de vliegtuigtechnicus! Aan het Petrus & Paulus College
West volg je een 5de en 6de jaar TSO,
gevolgd door een SeNSe. Na twee jaar
(betaalde) stage verleent het DirectoraatGeneraal van de Luchtvaart je een licentie
B1. Daarmee mag jij beslissen of een
toestel vliegklaar is. De lessen zijn erg
praktijkgericht en de school werkt nauw
samen met luchtvaartbedrijven. Kom langs
en ontdek onze opleiding!
 WWW.VTI.PETRUSENPAULUS.BE

 VLOC, Nieuwpoortsesteenweg 945 C
Oostende
 10:00 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

Wil je graag werken in de luchtvaartsector? Bij de VDAB geven we een antwoord
op al je opleidingsvragen. Tijdens de
Luchtvaartdag zetten we onze opleiding
tot aspirant-vliegtuigonderhoudstechnicus
in de kijker. Met die opleiding in het VLOC
in Oostende verwerf je de nodige kennis
en competenties om basisonderhoudstaken uit te voeren. Werkgevers kunnen bij
de VDAB terecht voor professioneel
hr-advies: we leggen je uit hoe je geschikte medewerkers vindt, welke formules er
zijn om personeel op te leiden en hoe de
online-toepassing "Mijn VDAB" werkt.
 WWW.VDAB.BE
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13

BMM/KBIN
(federale overheid)

9

Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC)
 Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum,
Nieuwpoortsesteenweg 945 C, Oostende

 Apron 3
 10:30 - 17:00
€ Gratis
 Deels toegankelijk

 10:00 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

Het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC)
geeft je vleugels! Het VLOC in Oostende biedt jong
en oud de kans om kennis te maken met de luchtvaart. Als dienstencentrum verzorgen we opleidingen en bijscholingen voor huidige en toekomstige
luchtvaartmedewerkers. Tal van opleidingsinstellingen en bedrijven organiseren bij ons trainingen en
projecten. Tijdens de Luchtvaartdag zet het VLOC
zijn deuren wijd open voor alle luchtvaartliefhebbers. Kom langs en ontdek onze les- en praktijkruimten en onze vliegtuigloods met een Boeing
727, lesvliegtuigen, een helikopter en onbemande
vliegtuigen. Ook onze partners komen hun
activiteiten voorstellen.
 WWW.VLOC.EU

De wetenschappelijke dienst
BMM is verantwoordelijk voor
het uitvoeren van controles
boven de Noordzee. Met ons
toezichtsvliegtuig controleren
we onder meer op olielozingen
en illegale visserij (in samenwerking met de Vlaamse
Dienst voor de Zeevisserij) en
voeren we wetenschappelijke
observaties uit. Het vliegtuig
is uitgerust met een modern
teledetectiesysteem dat onder
meer digitale zeekaarten en
sensordata omvat. De voornaamste sensor is de SLAR
(Side-looking Airborne Radar).
Kom tijdens de Luchtvaartdag
het toezichtsvliegtuig bezoeken op Apron 3: wij beantwoorden graag jouw vragen.
 WWW.NATURALSCIENCES.BE

10

REPLO vzw
 Luchthaven Oostende-Brugge
Nieuwpoortsesteenweg 887/2
Oostende
 10:00 - 17:00
€ Gratis
 Check de website:
mow-vlaanderen.be/
luchtvaartdag2017
 Overal toegankelijk

Het Regionaal Platform van de
Luchthaven Oostende-Brugge
(REPLO) is een objectief
infokanaal rond de actualiteit in de luchthaven. Wij
geven luchthavensupporters
en -stakeholders een stem en
bieden tegenstanders meer (en
correcte) informatie. Samen
promoten we het imago van
en de tewerkstelling in de
luchthaven. We coördineren
ook groepsbezoeken aan
Oostende-Brugge. Kom zeker
even langs.
 WWW.REPLO.BE
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11

VLRI vzw Vlaamse Luchten Ruimtevaart
Initiatieven
 VLOC-Oostende
Nieuwpoortsesteenweg 945C
Oostende
 10:30 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

VLRI (de Vlaamse Lucht- en
Ruimtevaart Initiatieven vzw)
stimuleert elke vorm van opleiding in de lucht- en ruimtevaart en streeft naar een sterkere relatie tussen onderwijs
en industrie. We verenigen het
gros van de bestaande instellingen in Vlaanderen en brengen leden dichter bij elkaar.
Elk jaar kennen we prijzen
toe aan luchtvaartleerlingen
en -studenten. VLRI is op de
Luchtvaartdag aanwezig met
een infostand in het VLOC.
 WWW.VLRI.EU

12

Ostend Air College
14
 Apron 3, Ostend Air College
Nieuwpoortsesteenweg 945 B
Oostende
 9:30 - 16:00
€ Gratis
 Deels toegankelijk

Droom je ervan om lijnpiloot te worden? Ostend Air
College (OAC) organiseert de
geïntegreerde opleiding tot
lijnpiloot zowel in dag- als in
weekendonderwijs. Door onze
piloten vertrouwd te maken
met de modernste technologie, bereiden we hen optimaal
voor op hun taken als lijnpiloot en stijgen hun jobkansen. Daarom werken we met
geavanceerde vliegtuigen die
minder CO2 uitstoten. Tijdens
de Luchtvaartdag kan iedereen
kennismaken met onze school,
lestoestellen en simulator.
 WWW.O-A-C.BE

MSKA Roeselare
 Internationale Luchthaven
Oostende-Brugge
Nieuwpoortsesteenweg 889
Oostende
 10:30 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

Het MSKA Roeselare (secundair
onderwijs) biedt onder meer
een 7de jaar Integrale Veiligheid en Veiligheidsberoepen
aan. Tijdens de Luchtvaartdag
zetten we die opleiding in de
spotlights via workshops. In de
workshop Reanimatie tonen
we hoe je iemand reanimeert
en mag je ook zelf met een
reanimatiepop aan de slag. De
workshop Radiocommunicatie
leert je de basisvaardigheden
van het gebruik van
walkietalkies.
 WWW.MSKAROESELARE.BE

NHV
 Internationale Luchthaven
Oostende-Brugge
Nieuwpoortsesteenweg 889
Oostende
 10:30 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

Op zoek naar een job of stage
als piloot of engineer? Misschien wordt NHV (Noordzee
Helikopters Vlaanderen) dan
wel je nieuwe werkgever! Ons
bedrijf telt 600 werknemers en
een vloot van 65 helikopters,
verspreid over 25 basissen. Door
onze sterke groei zijn we op
zoek naar gemotiveerde mensen om ons team te versterken.
Bezoek onze infostand tijdens
de Luchtvaartdag en kom alles
te weten over jouw toekomstmogelijkheden bij NHV.
 WWW.NHV.BE

16

AADA TCVOostende
 Luchthaven Oostende-Brugge
Nieuwpoortsesteenweg
885/887, Oostende
 10:30 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

Op de stand van de Algemene
Administratie Douane en
Accijnzen (AADA) valt heel wat
te beleven. Zo kom je meer
te weten over de vrijstellingsregeling voor goederen
in de bagage van reizigers op
de luchthaven en over het
herkennen van namaak. De
dienst Controle Openbare Weg
geeft een demonstratie, net als
een van onze motorrijders en
een hondengeleider. Én er is
muziek van de harmonie.

O O ST E N D E - B R U G G E

15

17

FSCB - Flight
Simulation Club
Belgium vzw
 VLOC, Nieuwpoortsesteenweg
945 C, Oostende
 10:30 - 17:00
€ Gratis
 Deels toegankelijk

Bij de FSCB (Flight Simulation
Club Belgium vzw) vlieg je met
beide voeten aan de grond.
Kom langs en ontdek hoe
realistisch onze cockpits zijn!
Heel wat FSCB-leden bouwden
al zelf een vluchtsimulator en
leggen je graag uit hoe je dat
doet. Als software gebruiken
we FSX, FSX-SE, Prepare3D
en X-Plane. Interesse? Leden
ontvangen tien keer per jaar
het clubblad ‘Airmail’ en zijn
welkom op de maandelijkse
meetings in Grimbergen. Meer
info: http://fscb.be.
 WWW.FSCB.BE

18

HOWEST
 Internationale Luchthaven
Oostende-Brugge
Rijselstraat 5, Brugge
 09:00 - 14:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

Bij de Hogeschool WestVlaanderen (Howest) word je
de logistiek manager van de
toekomst. Jouw uitdaging ligt
in het snel leveren van (online)
bestelde goederen en het
terugsturen van goederen voor
herstel en hergebruik. Onze
bacheloropleiding Logistiek
Management is erg praktijkgericht, met stages in bedrijven,
lesgevers uit de bedrijfswereld en cases die inspelen op
nieuwe trends in de logistiek.
Kom langs en ontdek je logistieke toekomst!
 WWW.HOWEST.BE

19

Belgian Air Force - Comopsair
 Apron 3
 10:30 - 17:00
€ Gratis
 Apron screening
 Deels toegankelijk

De Belgische Luchtmacht stelt tijdens de Luchtvaartdag
drie toestellen open voor het publiek: de NH90 NFH (de
nieuwe SAR-helikopter) en de Alouette III van de basis
in Koksijde en een Embraer ERJ-145 passagiersvliegtuig
van de basis in Melsbroek. Wie wil, kan de toestellen
bezoeken. De crews geven je graag meer uitleg over hun
opdrachten en de toestellen waarmee ze vliegen.
 WWW.MIL.BE
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20

Belgocontrol
 Luchthaven Oostende-Brugge
Nieuwpoortsesteenweg 889
Oostende
 10:30 - 17:00
€ Gratis
 Identiteitskaart vereist.
Inschrijven via verloting op
belgocontrol.be
 Deels toegankelijk

De luchtverkeersleiders van
Belgocontrol verzekeren de veiligheid van het luchtverkeer op
de luchthaven Oostende-Brugge,
maar ook op de andere openbare luchthavens en in het hele
Belgische burgerlijke luchtruim.
Daarnaast biedt Belgocontrol
luchtvaart- en meteo-informatie
aan alle luchtruimgebruikers en
staat het in voor alle communicatie-, navigatie- en radarsystemen op de grond. Op 22 april
opent Belgocontrol uitzonderlijk
zijn deuren voor het grote
publiek, maar de plaatsen zijn
beperkt! Surf snel naar
www.belgocontrol.be en maak
kans op een bezoek aan de controletoren, de meteobrieﬁng en
de technische installaties. Kom
zeker ook naar de stand waar
we onze activiteiten toelichten.
 WWW.BELGOCONTROL.BE

21

Aerocircular® nv
 Luchthaven Oostende-Brugge
Nieuwpoortsesteenweg 887
bus 40, Oostende
 Ganse dag
€ Gratis
 Luchthavencontrole
 Overal toegankelijk

Tijdens de Luchtvaartdag
zetten we onze onderneming
graag in de kijker. Kom de
stand van Aerocircular ontdekken: we stellen een aantal
meubels van vliegtuigen tentoon en geven meer informatie
over de werking van onze
onderneming.
 WWW.AEROCIRCULAR.GREEN
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22

Internationale
Luchthaven
Oostende-Brugge
 Luchthaven Oostende-Brugge
en Apron 3
Nieuwpoortsesteenweg 889
Oostende

23

V2 Aviation vzw
 Apron 3, Vliegveld 49, Wevelgem
 Na afspraak

 10:00 - 17:00

€ Gratis

€ Gratis

 Inschrijven via telefoon, mail of website

 Identiteitskaart - Inschrijven
voor sommige activiteiten

 Overal toegankelijk

 Overal toegankelijk

De Internationale Luchthaven
Oostende-Brugge opent zijn
deuren! Kom luisteren naar de
getuigenissen van medewerkers
over hun job op de luchthaven.
De brandweer, veiligheidsmensen, seingevers en vogelbestrijders delen graag hun ervaringen en laten je kennismaken
met verschillende facetten van
de luchthaven. Ontmoet onze
kleine robotvriend Pepper en
kom alles te weten over de
vernieuwde vertrekhal. Wil je
de luchthaven verder ontdekken achter de schermen? Neem
dan deel aan een begeleide
wandeling en ontdek op Apron
3 een crash tender (zware
brandweerwagen) en ander
materiaal dat op de luchthaven wordt gebruikt. Schrijf je
snel in via bezoek@ostendairport.aero met de vermelding
‘Achter de schermen’.
 WWW.OST.AERO

Helikopterﬁrma V2 Aviation vzw is gespecialiseerd in het
organiseren van incentives, luchtdopen, bedrijfsfeesten,
restaurantvluchten, fotovluchten, viptransport ... Tijdens
de Luchtvaartdag bieden we helikoptervluchten langs
de kustlijn aan. Daarvoor doen we een beroep op onze
Jetranger Bell 206 (OO-EAN). Op elke vlucht kunnen
maximaal vier passagiers mee. Schrijf je snel in!
 WWW.V2AVIATION.BE

24

NextGen Aviation
 Apron 3, Nieuwpoortsesteenweg 889 box 58, Oostende
 10:30 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

NextGen Aviation verlaagt de drempel van privévliegen
via een systeem van co-eigenaarschap. Sinds de oprichting in 2011 groeide ons bedrijf uit tot een vaste waarde
in de Belgische privéluchtvaart. Wil je weten hoe het
werkt en welke toestellen we gebruiken? Kom dan langs
in onze faciliteiten op de luchthaven van Oostende.
 WWW.NEXTGEN.AERO

BMT Aerospace Int.
 Luchthaven Oostende-Brugge
Nieuwpoortsesteenweg 889
Oostende
 9:00 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

BMT Aerospace levert wereldwijd tandwielen en mechanische actuatiesystemen voor
luchtvaarttoepassingen in
commerciële en militaire
vliegtuigprogramma’s. We werken onder meer voor Airbus,
Boeing, Embraer, Sukhoi,
Bombardier, Irkut, Lockheed
Martin ... Tijdens de Luchtvaartdag kun je op onze stand
terecht voor meer informatie
over onze activiteiten. We
stellen onze producten voor
en tonen onze gloednieuwe
bedrijfsﬁlm.

27

Valkerij Ardanwen
 Apron 3, Brusselsesteenweg
511, Meerbeke
 12:00 -17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

Valkerij Ardanwen traint valken
en andere roofvogels voor de
jacht en om shows te geven.
Op de Luchtvaartdag leggen
we uit welke soorten roofvogels er zijn en waarvoor ze
worden ingezet. Welke invloed
hebben roofvogels op andere
dieren, en welke fabeltjes doen
de ronde? We demonstreren
wat onze vogels kunnen en
geven mensen de kans om
(met professionele begeleiding)
een roofvogel op de hand te
nemen.
 WWW.VALKERIJ-ARDANWEN.COM

 WWW.BMTAEROSPACE.COM

28
26

Flanders Helicopter
Academy

Cultuurcentrum
De Grote Post vzw

 Apron 3, Nieuwpoortsesteenweg 889, Oostende

 Internationale Luchthaven
Oostende-Brugge
Nieuwpoortsesteenweg 889
Oostende

 11:00- 18:00

 Elke dag toegankelijk

€ Gratis

€ Gratis

 Overal toegankelijk

 Overal toegankelijk

Flanders Helicopter Academy
is actief in Wevelgem, Knokke
en Antwerpen. Tijdens de
Luchtvaartdag geven we graag
uitleg over onze opleiding tot
helikopterpiloot. Even proeven
van een helikoptervlucht kan
tijdens een luchtdoop met
Toran Heliservice.

O O ST E N D E - B R U G G E

25

De Grote Post vzw is het
cultuurcentrum van de stad
Oostende. Wij verzorgen elk
jaar meer dan 800 activiteiten,
waaronder 600 van diverse
verenigingen, bedrijven en
privé-initiatiefnemers. Kom
bij ons langs om zelf een
activiteit te organiseren, om
te genieten van voorstellingen
en concerten of om even te
verpozen in het Cultuurcafé.
Welkom op onze stand voor
meer informatie!

29

Paracentrum Vlaanderen vzw
 Apron 3, Ledegemstraat 140, Moorsele
 Tijdens het weekend en feestdagen van 9u tot
zonsondergang (bij mooi weer)
€ Gratis (kijken) - springen (betalen)
 Reserveren via www.pcv.be of
www.skydiveﬂanders.be (sportieve kledij)
 Deels toegankelijk

Heb je altijd al uit een vliegtuig willen springen?
Bij het Paracentrum Vlaanderen kun je terecht
voor een duosprong of een initiatiesprong (AFF).
Kom gerust langs op onze stand voor meer info.
           
           
            
return” – Leonardo da Vinci
 WWW.SKYDIVEFLANDERS.BE

30

Huifkar Diksmuide
 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Einsdijkstraat 11, Diksmuide
 10:00 - 17:00
€ Gratis
 Deels toegankelijk

Huifkarbedrijf Huifkar Diksmuide organiseert
tijdens de Luchtvaartdag rondritten per
huifkar op en rond de luchthaven. Met het
hoefgetrappel van echte Belgische trekpaarden
(Brabanders) in je oren ontdek je de
luchthaven op een originele manier. Tijdens
de rit krijg je deskundige uitleg.
 WWW.FACEBOOK.COM/HUIFKARDIKSMUIDE

 WWW.DEGROTEPOST.BE

 WWW.FHA.AERO
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