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Airport Weeze: Duitse luchtvaartautoriteit  
certificeert 'Exxaero GmbH'

Grondafhandelaar Solid  
Handling richt  
luchtvaartmaatschappij op 
Solid Handling, al jaren grondafhandelaar voor privévliegtuigen op Airport Weeze, 
heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij Exxaero opgericht. Vertegenwoordigers van 
de Duitse luchtvaartautoriteiten (Luftfahrtbundesamt LBA) verstrekten afgelopen 
zomer in Weeze een vlieglicentie aan het bedrijf. Exxaero GmbH is gevestigd op 
Airport Weeze; hier is ook het eerste vliegtuig gestationeerd waarvoor het bedrijf de 
grondafhandeling doet. Het vliegtuig 'Hawker Beechcraft Premier 1' is geschikt voor 
maximaal zes passagiers en vliegt op bestemmingen binnen Europa. “Dat moeten 
er echter nog meer worden, want de vraag naar privéjets is groot”, zegt Roderick 
Buijs. “Binnen een jaar zullen we nog vier vliegtuigen van Duitse klanten in Weeze 
stationeren.” Bij Exxaero GmbH in Weeze werken momenteel vijf medewerkers en vier 
piloten voor het eerste vliegtuig. 
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Nieuwe netwerkbijeenkomst  
in bijzijn van minister van Verkeer
Het nieuwe format 'Kreis Kleve konkret' gaat op 10 maart in de terminal van Airport Weeze in premi-
ère. Meer dan 500 genodigden uit de politiek, het bedrijfsleven, uit de sportwereld en van vereni-
gingen worden verwacht tijdens het netwerkevenement van de Rheinische Post Mediengruppe. De 
eerste gast tijdens de gespreksronde is er een van formaat: Hendrik Wüst, de minister van Verkeer 
van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dr. Martin Kessler, hoofdredacteur politiek bij de Rheinische 
Post, zal met de 44-jarige politicus spreken over belangrijke onderwerpen uit de regio, zoals de toe-
komst van de luchthaven, de staat van de snelwegen en bruggen, en problemen in het spoorvervoer. 
Daarna hebben de gasten tijdens het eten de gelegenheid om te netwerken. 
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Ryanair: 29  
bestemmingen voor  
de zomervakantie
Ryanair vliegt ook deze zomer op een groot aan-
tal bestemmingen in Europa en Noord-Afrika. 
De dienstregeling voor de vakantieperiode telt 
29 bestemmingen en bestaat uit een mix van 
strandbestemmingen en steden. In Spanje lig-
gen met onder andere Barcelona, Palma, Ibiza 
en Malaga de meeste bestemmingen, net als in 
Italië en Marokko. Nieuwkomer in de dienstre-
geling vanaf Airport Weeze is Oekraïne met de 
steden Kiev en Lviv. Onder de Europese hoofd-
steden zijn onder andere Londen, Lissabon, 
Stockholm en Rome populaire bestemmingen. 

Wilde dieren op  
Airport Weeze 
Airport Weeze ligt in het prachtige Niederrheinse landschap vlakbij 
de Nederlandse grens. Het gebied is slechts dunbevolkt en biedt met 
bossen, velden en weilanden diverse schuilplaatsen voor wilde dieren. 
Airport Weeze stimuleert de 'luchthaven als biotoop' en kent het grote 
potentieel van de natuur op het in totaal meer dan zes miljoen vierkante 
meter grote terrein. Ver weg van de terminal en de landingsbaan leven 
veel deels bedreigde diersoorten en met gerenatureerde gebieden en 
grindgroeves in de buurt biedt het terrein de perfecte leefomstandig-
heden. Volgens Stefan R. Sudmann van de Vereniging van Ornithologen 
in Noordrijn-Westfalen is Airport Weeze “een van de beste biotopen in 
Kreis Kleve“. De soortenrijkdom en het aantal broedvogels rondom de 
luchthaven is volgens hem uniek: meer dan 100 soorten broedvogels 
hebben zich hier genesteld. Ter vergelijking: in heel Noordrijn-Westfalen 
zijn het er ongeveer 180. Een van de bewoners is de oehoe. De grootste 
uil van Europa is uniek en niet over het hoofd te zien – maar de oehoe 
jaagt ‘s nachts. De uitgestrekte, ongestoorde natuur is ideaal voor deze 
geluidloze vliegers. Tot op de dag van vandaag moeten oehoes nog 
steeds worden beschermd. Des te fijner dat ze op Airport Weeze een 
plekje gevonden hebben. 

Meer in
formatie 

op pagina 8+9
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Exxaero ontvangt op Airport Weeze de 
vlieglicentie uit handen van de Duitse 
luchtvaartautoriteiten: Roderick Buijs, 

Exxaero GmbH (links) en Emmanuel 
Kalogeris, LBA Braunschweig. 
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Al in december had de luchtvaartmaat-
schappij Airport Weeze als nieuwe ver-
trekluchthaven in haar programma opge-
nomen, met twee vluchten naar Antalya 

per week. Met de nieuwe vluchten naar Rhodos en 
Heraklion op Kreta en Hurghada aan de Rode Zee 
breidt het bedrijf zijn aanbod op Airport Weeze 
sterk uit. 
De beslissing om vanaf het vliegveld aan de Ne-
derlands-Duitse grens te gaan vliegen, was voor 
de luchtvaartmaatschappij eigenlijk heel logisch. 
“Wij zijn een Nederlands-Turks bedrijf. Naast An-
talya hebben wij ook een vestiging in Amsterdam. 
Daardoor zitten we dicht bij Weeze, en dat is voor 
ons natuurlijk aantrekkelijk om onze Nederlandse 
klanten nog beter van dienst te kunnen zijn”, zegt 
Duitsland-manager Thomas Braun. Volgens hem 
waarderen vakantiegangers het zeer wanneer hun 
vertrekluchthaven in de buurt ligt. En wanneer Co-

rendon Airlines dan ook nog kan scoren met vluch-
ten die op tijd vertrekken, een moderne vloot met 
vliegtuigen van het type Boeing 737-800 en aan-
trekkelijke prijzen, voelen vakantiegangers zich op 
Airport Weeze direct thuis. Over communicatiepro-
blemen hoeven ze zich ook geen zorgen te maken: 
“Onze crew is zeer internationaal en spreekt Neder-
lands, Duits, Turks en Engels. Dat geldt ook voor de 
collega’s in de cockpit”, benadrukt de manager. 
Corendon Airlines vliegt sinds 2005 in samenwer-
king met bekende touroperators vooral op toeristi-
sche bestemmingen rondom de Middellandse Zee. 
Deze zomer vliegt de luchtvaartmaatschappij op 24 
Duitse luchthavens en 25 internationale bestem-
mingen met 35 vliegtuigen van het type Boeing 737-
800. De luchtvaartmaatschappij staat bekend om 
haar punctuele en betrouwbare vluchten. Corendon 
Airlines is onderdeel van Corendon Touristic Group, 
waar ook diverse hotels onderdeel van zijn. 

Vluchten
Antalya, elke zaterdag, vanaf 13 juni 2020
NRN – AYT  18:15 – 22:55 uur
AYT – NRN  14:25 – 17:25 uur

Antalya, elke woensdag, vanaf 17 juni 2020
NRN – AYT  17:55 – 22:35 uur
AYT – NRN  14:05 – 17:05 uur

Rhodos, elke vrijdag, vanaf 26 juni 2020
NRN – RHO  15:50 – 20:20 uur
RHO – NRN  12:20 – 15:00 uur

Heraklion (Kreta), elke woensdag, vanaf 1 juli 2020
NRN – HER  18:40 – 23:00 uur
HER – NRN  15:00 – 17:40 uur

Hurghada, elke woensdag, vanaf 1 juli 2020
NRN – HRG  20:45 – 01:35 uur
HRG – NRN  14:30 – 19:55 uur

Op naar het zuiden 
Corendon Airlines van start in Weeze 
De Turkse Riviera, het Egyptische vakantieparadijs Hurghada en 
de Griekse eilanden Rhodos en Kreta behoren tot de populairste 
bestemmingen van Nederlanders wanneer het om voordelige 
en gezinsvriendelijke vakanties gaat. De Nederlands-Turkse 
luchtvaartmaatschappij Corendon Airlines vertrekt vanaf deze 
zomer vanaf Airport Weeze naar de droomstranden van het zuiden. 

“De stap naar Weeze  
was logisch” 

Yildiray Karaer, CEO Corendon Airlines

Waarom heeft Corendon Airlines voor Airport Weeze gekozen?
Yildiray Karaer: Weeze is door de ligging in de grensregio voor 
ons als Nederlands-Duits bedrijf zeer interessant. Door onze ja-
renlange activiteiten in beide landen – in Duitsland als lucht-
vaartmaatschappij, in Nederland als luchtvaartmaatschappij én 
als touroperator – zijn we hier heel bekend en bij veel vakantie-
gangers erg geliefd. Met de directie van de luchthaven hebben 
we al jarenlang goed contact, we spreken regelmatig over ac-
tuele ontwikkelingen in de markt. Daarom was het voor ons nu 
logisch om, in het kader van onze algemene strategische groei 
in Duitsland, Airport Weeze in ons netwerk op te nemen. Zo kun-
nen we de vliegtuigen uit beide landen vullen.

Wat is er zo bijzonder aan uw luchtvaartmaatschappij?
Yildiray Karaer: We focussen ons consequent op de kernacti-
viteit die we als chartermaatschappij hebben, en behandelen 
onze gasten ook zo. Met onze moderne vloot en onze crew, die 
bekendstaat om zijn klantgerichte en vriendelijke service, vlie-
gen we onze gasten veilig, punctueel en comfortabel naar hun 
bestemming – en weer terug naar huis. 

Wat betekent Corendon Airlines voor de luchthaven en  
de regio? 
Yildiray Karaer: Als eerste dat passagiers direct naar hun favo-
riete vakantiebestemmingen rondom de Middellandse Zee kun-
nen vliegen zonder eerst lang te hoeven reizen. Ze kunnen dus 
optimaal profiteren van de voordelen van een regionale lucht-
haven. Daarnaast zorgt Corendon Airlines er natuurlijk voor dat 
de vraag naar diensten in de regio stijgt. Denk bijvoorbeeld aan 
het tanken, de ground handling, het schoonmaken en het laden 
van de vliegtuigen. Deze diensten worden allemaal lokaal inge-
kocht. 
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Het Corendon Airlines team presenteerde zich aan de regionale reisbureaus.
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Vakantie aan de   
mooiste stranden
Vanaf de zomer vliegt chartermaatschappij Corendon Airlines ook vanaf Airport Weeze. De 
Nederlands-Turkse luchtvaartmaatschappij brengt zonaanbidders binnen een paar uur naar 
vier populaire vakantiebestemmingen. 

Rhodos heeft de bijnaam 'zoneiland' en doet zijn naam alle eer aan. Op het hoofdeiland van de eilandengroep 
Dodekanesos zijn 12 uur zon per dag heel normaal – en dankzij een fris zeebriesje zijn ook midden in de zomer 
temperaturen tot 40 graden nog aangenaam. Het aanbod aan activiteiten en hotels is groot. Vooral voor gezinnen 
is Rhodos daarom ideaal: er zijn hotels in alle prijsklassen die gespecialiseerd zijn in gezinnen en animatie-
programma’s voor kinderen aanbieden, zodat de ouders in alle rust kunnen ontspannen. Of wat te denken van 
wandelen, zeilen of een proeverij van regionale geitenkaas? Er zijn natuurlijk ook genoeg activiteiten die ouders 
samen met hun kroost kunnen ondernemen – bijvoorbeeld een wandeling door het historische oude centrum van 
Rhodos-Stad, sinds 1988 cultureel werelderfgoed van UNESCO

Het op vier na grootste eiland in de Middellandse Zee telt vele plaatsjes die het bezoeken waard zijn. Ook aan natuur-
wonderen, zoals de vruchtbare hoogvlaktes Lasithi, Omalos of Nida in het binnenland, en prachtige stranden langs de 
kust van het 250 km lange eiland is geen gebrek. Deze kunnen op eigen houtje met een huurauto of tijdens een bus-
tocht met een gids worden verkend. Een bijzonderheid is de 17 kilometer lange Samariakloof in het westen van Kreta: 
een van de langste kloven van Europa. Wie geen zin heeft in een wandelvakantie of een rondreis kan op het grootste 
Griekse eiland ook gewoon een strandvakantie houden. Ook de grote steden op het eiland verdienen een bezoekje, 
bijvoorbeeld de hoofdstad Heraklion en de havenstad Rethymnon met zijn prachtige oude centrum en vesting in het 
noorden en Chania in het westen. In Heraklion is bovendien het bekendste archeologisch museum en de beroemde 
opgraving Knossos te vinden. 

Modern toerisme gaat in Antalya hand in hand met geschiedenis en tradities uit de oudheid. In de populaire stad 
aan de Turkse Riviera kunnen toeristen hun strandvakantie zonder probleem combineren met boeiende culturele 
activiteiten. Grote, moderne accommodaties worden afgewisseld met historische bezienswaardigheden. De hoofd-
stad van de gelijknamige provincie is een van de tien grootste steden van Turkije. Vanaf de steile kust heeft men een 
prachtig uitzicht op de Middellandse Zee. De belangrijke zeehaven is omringd door historische stadsmuren. De mix 
van verschillende culturen maakt Antalya extra interessant. De poort van Hadrianus, die in 130 gebouwd werd, is een 
overblijfsel uit de tijd van de Romeinen, terwijl de moskee Yivli-Minare met haar iconische minaret de blikvanger van 
de stad is. 

Hurghada is een van de grootste toeristische centra aan de Rode Zee. De populaire badplaats strekt zich over een 
lengte van 40 km uit langs de kust en is een relatief nieuwe vakantiebestemming in Egypte. Pas toen het massa-
toerisme een hoge vlucht nam, groeide Hurghada in de jaren 1980 en 1990 uit van vissersplaatsje tot walhalla voor 
duikers en surfers. Het helderblauwe water en de diverse koraalriffen maakten van Hurghada een van de meest 
populaire duikspots ter wereld. Diverse duikscholen bieden cursussen aan. Maar ook windsurfers en diepzeevissers 
weten Hurghada aan de Rode Zee te vinden. 
Hurghada zelf staat voor een onbezorgde strandvakantie met een keur aan restaurants, bars en discotheken. Archi-
tectonisch icoon is de moskee Abdel Moneim Riad in het oudste stadsdeel Darhar. Hurghada is met zijn internatio-
nale luchthaven goed bereikbaar voor Nederlandse en Duitse toeristen.

Rhodos  

Kreta

Antalya

Hurghada

Alle vluchten zijn te boeken via www.corendonairlines.com.

Meer informatie is te vinden op www.rhodes.gr/en (Engels).

Meer informatie is te vinden op www.hallo-kreta.de en www.visitgreece.gr (Engels).

Meer informatie is te vinden op www.goturkey.com (Engels).

Meer informatie is te vinden op www.egypt.travel/de.

Met Corendon Airlines naar Turkije, Griekenland of Egypte

JE STRANDVAKANTIE START OP AIRPORT WEEZE!
De grote touroperators bieden vakantiegangers in de regio deze 
zomer aantrekkelijke pakketreizen aan. En het vliegtuig vertrekt 
zo ongeveer naast de deur. Met een chartervlucht van Corendon 
vertrekken passagiers bovendien stipt op tijd naar de zon!   
Ga gewoon eens langs bij het reisbureau!

HURGHADA
Jungle Aqua 
Park****
Een paradijs voor gezinnen met 
kinderen!

Het reusachtige zwembad met 35 glij-
banen en de geweldige ‘Fun Point Kids 
Club’ laten de harten van kinderen 
sneller kloppen. Talrijke bars en spe-
cialiteitenrestaurants bieden culinaire hoogstandjes en maken de vakantie tot een 
onvergetelijke ervaring!

Vertrek: 1 juli 2020 vanaf Airport Weeze

8 dagen, 
all-inclusive per persoon vanaf 980,-
De vlucht wordt uitgevoerd door met Corendon Airlines.

KRETA
Hotel Astron****
Een mooi boutiquehotel in het 
gezellige Ierapetra

Dit mooie hotel ligt ideaal aan de bou-
levard van het stadje Ierapetra, op een 
steenworp van het (kiezel)strand. Er 
zijn veel tavernes, bars, winkels en 
uitgaansgelegenheden in de buurt. 
Maar dit is ook een perfecte uitvalsba-
sis om Kreta per huurauto te verkennen!

 Vertrek: 1 juli 2020 vanaf Airport Weeze

ANTALYA
Titan Select*****
Genieten van zon, zee en 
strand en veel extra’s!

Een luxe 5-sterren All Inclusive hotel, 
vlak bij het kiezel-/zandstrand. Hier 
ontbreekt het gasten aan niets, ook als 
ze even niet willen zwemmen of zon-
nen. Zij kunnen zich in de watten laten 
leggen in het wellness center of een professionele duikles nemen. 

 Vertrek: 13 juni 2020 vanaf Airport Weeze

RHODOS
Hotel Kamari
Beach 
Heerlijk en rustig hotel, direct 
aan het strand

Puur strandplezier! Rustzoekers 
zitten hier precies goed. Dit hotel met 
moderne, comfortabele kamers, ligt 
in het toeristische gebied van Lardos, 
direct aan het zacht glooiende strand. Het centrum van Lardos ligt op 2 km, het 
gezellige Lindos op 8 km. 

Vertrek: bijv. 28-08-2020 vanaf Airport Weeze

Antalya v.a. € 45,99
Kreta (Heraklion) v.a. € 68,99

Rhodos v.a. € 68,99
Hurghada v.a. € 88,99

Alle vluchten zijn te boeken via www.corendonairlines.com

ALLEEN EEN TICKET? DAT KAN NATUURLIJK OOK!

8 dagen,
logies en ontbijt

De vlucht wordt uitgevoerd door Corendon Airlines.                                          

8 dagen,  
all-inclusive

8 dagen,  
all-inclusive

De vlucht wordt uitgevoerd door Corendon Airlines. De vlucht wordt uitgevoerd door Corendon Airlines.

per persoon vanaf 665,-

per persoon vanaf 465,-

per persoon vanaf 399,-
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Met Ryanair 
op ontdekkingsreis in Oekraïne
De lowcostcarrier uit Ierland is met ca. 30 bestemmingen nog steeds goed 
vertegenwoordigd op Airport Weeze. Nieuw in het programma is Oekraïne met 
twee bezienswaardige steden. 

De Oekraïense hoofdstad heeft vele bijnamen: 'Moeder van alle Russische steden', 
'Heldenstad' of 'Jeruzalem van het Oosten'. Die laatste naam heeft Kiev te danken 
aan het grote aantal orthodoxe kerken en kloosters. Drie daarvan zijn cultureel we-
relderfgoed van UNESCO. De Sophiakathedraal, waarvan de bouw al in de elfde eeuw 

begon, is een van de meest bijzondere bouwwerken in de Europees-christelijke cultuur. Met 
zijn groenachtig glinsterende daken en gouden koepels in de stijl van de Oekraïense barok is 
hij een lust voor het oog. 
Het wereldberoemde grotklooster van Kiev heeft een bijzondere uitstraling. Het is een van de 
oudste orthodoxe kloosters dat stamt uit Kievse Rijk, een voorloper van het huidige Oekraïne, 
Rusland en Wit-Rusland. In de prachtig versierde kathedraal gaan bezoekers op verkennings-
tocht in de grotten van de monniken, waar ze een tijdreis naar het verleden maken. Hier zijn 
uit steen gehouwen gangenstelsels, kloostercellen en glazen grafkisten met mummies te zien. 
Het uitzicht vanaf de klokkentoren maakt de indrukwekkende ervaring compleet. De Majdan, 
het onafhankelijkheidsplein en centrale plein waarop geschiedenis werd geschreven, is van 
latere datum. Het was het centrum van de protesten tegen de verkiezingsfraude tijdens de 
Oekraïense presidentsverkiezingen in 2004 die uitmonden in de Oranjerevolutie. Ook in 2014 
was dit het middelpunt van de protesten van de Oekraïners tegen de regering. 

Kiev is anders dan andere steden en juist dat maakt haar zo aantrekkelijk. Op vele plekken in 
de miljoenenstad aan de oevers van de Dnjepr is te merken dat ze eeuwenlang het decor van 
Europese geschiedenis was en is. Russische systeembouw wordt afgewisseld met villa’s in de 
stijl van het socialistisch classicisme, moderne flats staan vlak naast kathedralen en kerken. 
Terwijl je vanaf de boomrijke heuvel in de oude stad aan de rechterkant van de rivier een prach-
tig uitzicht op Kiev hebt, dateert het vlakke deel links van de Dnjepr met zijn moderne flats pas 
uit de 20e eeuw.
Tegenwoordig is Kiev een moderne miljoenenstad met drie miljoen inwoners, waar aan de lo-
pende band nieuwe woonwijken ontstaan. In het heuvelachtige centrum vol cafés, boetiekjes 
en parken kunnen bezoekers urenlang rondslenteren. Promenades, bruggen, stranden en bars 
zorgen voor een romantische sfeer, vooral in de lente en de zomer. Ook in cultureel opzicht is 
Kiev afwisselend te noemen. Bezoekers kunnen kiezen uit een keur aan musea, opera’s, thea-
ters en concertzalen. Kiev heeft zijn reputatie als stad van Europees formaat te danken aan het 
Eurovisie Songfestival, dat hier in 2005 en 2017 werd gehouden. In 2012 werd in het Olympisch 
Stadion de finale van het EK Voetbal gespeeld. En ook de burgemeester is onder sportliefheb-
bers geen onbekende: sinds 2014 staat de vroegere wereldkampioen boksen, Vitali Klitschko, 
aan het roer van de stad. 

Lviv: tijdreis naar de  
monarchie van Habsburg

G elegen in het uiterste westen van Oekraïne, op slechts 70 kilo-
meter van de Poolse grens en ver weg van alle conflicten, is Lviv 
een internationaal georiënteerde stad met westerse invloeden. 
Wie naar deze stad afreist, maakt meteen ook een kleine tijdreis. 

Want ten tijde van de monarchie van Habsburg hoorde Lviv bij de oostelijke 
rand van Oostenrijk-Hongarije. Nog maar 100 jaar geleden – tot het einde 
van de Eerste Wereldoorlog – was Lviv onderdeel van het Oostenrijks-Hon-
gaarse Rijk en was de stad de hoofdstad van het Koninkrijk Galicië en Lo-
domerië. En zo waan je je voor het operagebouw niet in Lviv, maar voor 
het volkstheater in Wenen, Praag, Pilsen, Bratislava of Brünn. Ook met zijn 
traditionele koffiehuizen doet Lviv een beetje denken aan Wenen of Praag. 
Dat heeft te maken met de Oostenrijkse historie. Op zo ongeveer iedere 
straathoek is wel een koffiehuis te vinden waar het goed toeven is. 
Ook staat Lviv bekend om zijn biercultuur en vele chocolaterieën, die vaak 
te vinden zijn in kleine steegjes en op achterafpleintjes.
Door zijn geografie – Lviv heeft een oppervlakte van 171 vierkante kilometer 
– kan de stad met 700.000 inwoners prima te voet worden verkend en is 
deze uitstekend geschikt voor een meerdaagse stedentrip. Ook in archi-
tectonisch opzicht heeft Lviv met moderne retrogebouwen, vervallen ba-
rokke bouwwerken en classicistische invloeden een bijzondere flair.
Vanaf de toren van het raadhuis hebben bezoekers een prachtig uitzicht op 
het Rynokplein. Het oude centrum is grotendeels verschoond gebleven van 
de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog en staat met haar gebou-
wen uit de renaissance, barok, het classicisme en de Jugendstil op de lijst 
met cultureel werelderfgoed van UNESCO. Hier zijn de architectonische en 
artistieke tradities uit Oost-Europa versmolten met die uit Italië en Duits-
land. 
Ook aan de kerken en kathedralen zijn de verschillende invloeden af te le-
zen. De Boim-kapel in het oude centrum is bijzonder bezienswaardig. Deze 
dateert uit de vroege 16e eeuw en springt door de vele kunstzinnige ver-
sieringen op de gevel in het oog. Maar bezienswaardigheden kunnen ook 
best eens een beetje merkwaardig zijn, hier in het westen van Oekraïne. 
Wat te denken van bijzondere streetart of de 'begraafplaats van de verloren 
knuffels'?
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Alicante
Ancona
Bari
Beziers
Cagliari
Chania
Edinburgh
Faro
Fez
Girona

Ibiza
Kiev
Lviv
Malaga
Marrakesh
Nador
Oujda
Palermo
Palma de Mallorca
Pescara

Pisa
Porto
Rabat
Rome
Tallinn
Tanger
Thessaloniki
Valencia
Zadar

non-stop vluchten met Ryanair: 

Kiev: levendige metropool van Europees formaat

Vluchten vanaf Weeze  
op donderdag en zondag. Informatie over Kiev is te vinden bij de  
Engelstalige VVV www.visitkyiv.com.ua. 

Vluchten vanaf Weeze  
op dinsdag, donderdag en zaterdag. Meer informatie over Lviv, inclusief interessante stadsrondlei-
dingen, is verkrijgbaar bij 'Lviv Buddy Touren' op www.lvivbuddy.com. 

Alle vluchten zijn te boeken via www.ryanair.com
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Parookaville: 
200.000 
mensen in 
'Desert Valley'
Het is waarschijnlijk de meest doldwaze en kleurrij-
ke stad voor een weekendje weg die er is: Parooka-
ville. Hier maken festivalgangers de mooiste foto’s 
voor Instagram en co, en haar inwoners willen er 
eigenlijk gewoon echt niet meer weg. Er ontstond 
dan ook een enorme run op  tickets voor de zesde 
editie van het electronic music festival op Airport 
Weeze van 17 tot en met 19 juli 2020. Nu is ook de 
line-up bekend, met een groot aantal toppers uit de 
electronic music scene. Met Oliver Heldens wist de 
organisatie een van de populairste dj’s van dit mo-
ment voor de Mainstage te strikken. De Belgische 
Amelie Lens is voor het eerst van de partij. De Aus-
traliër Fischer is opnieuw de ster van Desert Valley. 
En het publiek is al net zo internationaal als de meer 
dan 300 dj’s die hier gedurende drie dagen te vin-
den zijn: in het afgelopen jaar bevolkten 210.000 
bezoekers uit 40 landen Parookaville. Ook in 2020 
wordt Parookaville zonder twijfel weer een van de 
hoogtepunten van de Europese festivalzomer.
www.tickets.parookaville.com

Mud Masters: als een echte  
actieheld door de modder
'Meedoen is belangrijker dan winnen': het motto van een groot aantal Olympische sporters is ook van toepassing op de 
helden van de modder. Tijdens de Mud Masters Obstacle Run op Airport Weeze staat niet het wedstrijdelement centraal, 
maar gaat het erom de finish te halen, de eigen grenzen te verleggen en aan het eind van de dag trots op jezelf te zijn. 
Met deze gedachte in het achterhoofd klinkt in het weekend van 19 en 20 september weer het startschot voor de grootste 
obstacle run ter wereld. Het parcours is niet alleen anders door nieuwe hindernissen, maar ook door nieuwe afstanden. 
Dit jaar kunnen deelnemers namelijk kiezen uit afstanden van 6, 12, 16, 21 en 42 kilometer. Tijdens de 'Family Edition' op 
zondag kunnen ook kinderen de strijd met de modder aangaan, en wel op een parcours van 3 of 5 kilometer. Voor mensen 
die voor het eerst meedoen is op de website van de organisatie een trainingsplan van vier weken te vinden. Daar kunnen 
geïnteresseerden ook hun tickets kopen.
www.mudmasters.nl 
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Goede reis!
De belangrijkste voordelen van een vlucht vanaf Weeze

Makkelijk bereikbaar: geen stress en geen file!
Het vliegveld is met de auto via de A57 snel en zonder files te bereiken. Of je nu uit Nijmegen, Arn-
hem of Venlo komt. 

Sensationeel goedkope tickets
Bij onze airlines Ryanair en Corendon-Airlines, en reisorganisaties zoals FTI, Alltours, Corendon en  Sun-
tip kunnen reizigers terecht voor voordelige tickets en pakketreizen. 

33 vliegbestemmingen – non-stop!
Duitsland, Europa, Noord-Afrika: de airlines in Weeze vliegen deze zomer naar 33  aantrekkelijke be-
stemmingen. Of het nu om zakenreizen gaat, vakantie of het opzoeken van familie en vrienden: met 5 
clicks zijn passagiers in bezit van een voordelig ticket, en al bijna onderweg. 

Op naar het vliegveld met het  
stiptheidsrecord van Duitsland!
Snel, nauwkeurig en altijd gastvrij – dat vinden onze klanten en airlinepartners van het grondperso-
neel op Airport Weeze. En dat heeft een reden: Airport Weeze behoort qua stiptheid tot een van de 
beste vliegvelden van Duitsland. Bovendien zou 91 procent van onze klanten ons vliegveld aanbeve-
len aan anderen. 

Een ontspannen vertrek!
Korte afstanden, vriendelijk personeel en geen lange rijen bij de check-in of bij de veiligheidspoortjes 
– dat vinden de gasten zo fijn aan ons overzichtelijke vliegveld. Wij doen er alles aan om het onze 
klanten naar de zin te maken en te zorgen dat zij ontspannen kunnen vertrekken. Dit lukt vooral als 
onze klanten de tijd nemen en 2 uur van tevoren op het vliegveld aanwezig zijn. 

Bij terugkomst snel huiswaarts
Het vliegtuig is geland in Weeze, de passagiers stappen uit, komen aan in de aankomsthal en de bagage 
rolt al over de bagageband: de gewoonste zaak van de wereld voor onze frequent flyers. Ook hier is ons 
grondpersoneel weer extreem snel: binnen enkele minuten kunnen passagiers hun reis vervolgen.
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Op een drukke dag bereiden wel 350 politie- en brandweermensen, reddingswer-
kers, ambulancepersoneel en soldaten zich voor op rampen. Als voormalige ba-
sis van de Britse luchtmacht vormt de Trainings Base Weeze (TBW) een geschikt 
decor voor complexe rampscenario’s. “Het terrein is als het ware een kleine stad, 

want vroeger woonden hier zesduizend soldaten met hun gezinnen. Er zijn woonwijken, een 
bioscoop, een postkantoor en een supermarkt”, vertelt Thomas Mock van het team van de 
Trainings Base. Overigens is niet alles alleen maar schijn. Er is ook een echte Engelse pub, 
de vroegere Royal Officers Club, waar deelnemers aan meerdaagse trainingen ‘s avonds nog 
gezellig een biertje kunnen drinken. Ook zijn er op het terrein een hotel en een kantine aan-
wezig. 

Sinds de opening in 2012 is de Trainings Base Weeze snel gegroeid – niet alleen wat het 
aantal deelnemers betreft, maar ook het oppervlak. Inmiddels is het terrein circa 60 hectare 
groot. Daarmee is het het grootste trainingscentrum in zijn soort in heel Europa. Daarom ko-

men reddingswerkers uit heel Europa naar Weeze – niet alleen vaste gasten, maar ook nieuwe 
deelnemers. Met een groei van 20 procent was er in 2019 sprake van een absoluut recordjaar 
voor het TBW-team.

In totaal 24.000 deelnemers maakten het afgelopen jaar gebruik van de veelzijdige infrastruc-
tuur om te trainen: van snelweg tot treinwagon. “Het grootste deel bestond uit brandweer-
mensen. Met name voor de luchthavenbrandweer zijn er in Europa maar weinig trainingscen-
tra zoals het onze”, zegt Mock. Deelnemers kunnen gebruikmaken van zogeheten mock-ups 
– dummy’s van staal – in de vorm van een Boeing 737, een Airbus 320 en een helikopter. De 
start- en landingsbaan is een van de meer dan 100 realistische trainingsgebieden op het ter-
rein. De onmiddellijke nabijheid van Airport Weeze vormt met de vele Europese deelnemers 
natuurlijk een extra pluspunt. Zo kunnen internationale reddingswerkers in hun thuisland ge-
woon in het vliegtuig stappen en zonder verder te hoeven reizen inchecken op de basis.     
www.tb-weeze.com

Er slaan vlammen uit de linker motor van een vliegtuig. In een supermarkt heeft zich 
een gijzelnemer verschanst. Soldaten patrouilleren in de straten. In de puinhopen 
van een ingestort huis schreeuwen gewonden om hulp. Allemaal gebeurtenissen 
die maar zelden op hetzelfde moment op dezelfde plek plaatsvinden. Behalve hier, 
op de Trainings Base Weeze. 
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Waar gaat de reis naartoe?
Of het nu gaat om een bezoek aan familie of een zakenreisje – de redenen voor een 
vliegreis zijn net zo veelzijdig als de passagiers zelf. ‘Airmail’ heeft in de terminal aan 
enkele reizigers gevraagd waar de reis naartoe gaat of waar ze net vandaan komen.

»Ik woon slechts 13 kilometer van Airport Weeze af 
– op een steenworp afstand dus. Samen met mijn 

vriendinnen ga ik elf dagen op vakantie naar Marrakesh. Al 
voor de vlucht kan ik hier met een lekkere kop koffie heerlijk 
ontspannen en me verheugen op de lente in Marokko. En 
het is een luchthaven waar alles dicht bij elkaar is. Allemaal 
perfect georganiseerd.«

»De prijzen voor vluchten vanaf Airport Weeze zijn nu 
eenmaal ongelooflijk laag. Maar dat is niet de enige 

reden waarom ik voor dit vliegveld heb gekozen. Na een 
vlucht van vier uur ben ik in de lente aan de zee. Maar mijn 
vakantie begint eigenlijk al hier. Airport Weeze is klein, maar 
fijn. Ik hou van de prettige rust en het overzicht.«

» Alhoewel ik allang met pensioen ben, vlieg ik als 
onafhankelijk handelsvertegenwoordiger voor 

vrachtwagenonderdelen nog regelmatig naar mijn klanten. 
Dit keer ga ik voor drie dagen naar Marrakesh. Ik vind het leuk 
dat mijn vrouw meekomt. Alleen vanuit Airport Weeze vertrok 
een directe vlucht. Daar hebben we graag de reis vanuit onze 
woonplaats Bremen hierheen voor over. Ik vlieg veel liever 
vanaf kleine luchthavens. Dat is minder stressvol.«

»Eigenlijk wilde ik met mijn vriendin vanuit Düsseldorf 
vliegen. Maar gisteren ontdekte ik dat onze vlucht 

vanuit Weeze vertrekt. We moesten snel schakelen. Op een 
luchthaven ben ik veel meer drukte gewend. Hier op Airport 
Weeze gaat het er een stuk rustiger aan toe. Helemaal geen 
hectiek. Een fijn gevoel.«

»We hebben hier vorig jaar, bij een reisbureau op het 
vliegveld, een vakantie geboekt. Maar toen ging de 

touroperator failliet. De medewerkers hebben er alles aan 
gedaan om ons geld terug te krijgen. Dat stelde ons gerust. 
Ook dit jaar hebben we weer mooie aanbiedingen voor onze 
vakantie gezien. We hakken binnenkort de knoop door en 
beslissen waar we heen gaan. Natuurlijk zullen we, zoals 
altijd, vanaf Airport Weeze vertrekken.«

»Ik heb mijn familie in Arnhem opgehaald om samen 
mijn schoonmoeder naar het vliegveld te brengen. 

Ze gaat op vakantie naar haar vaderland Marokko. Airport 
Weeze is ons favoriete vliegveld wanneer we relaxt willen 
vliegen. Alles is hier fijn overzichtelijk. Geen hectiek, zoals 
op grote luchthavens vaak het geval is. Wij gebruiken dit 
vliegveld voor alle verre reizen met de familie.« 

Nettie Stoks uit Blitterswijck 

Jeanne Tecken-van Meÿel uit HorstTassadit en Rainer Hennings uit Bremen Evalotte Krause uit Hamburg

Bianca Zegers en Ruud Theeuwen uit VenrayAnouar Otma uit Den Haag
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Parkeren     
onder de zonnepanelen WELKOM OP Nederlands 

VIJFDE REGIONALE LUCHTHAVEN!
Airport Weeze is allang CO₂-neutraal. 
Daar zorgen onder andere twee grote 
zonneparken voor. 

Vliegtuigpassagiers die op Airport Weeze landen en aan het raam zitten, zal het direct 
opvallen: de zee aan zonnepanelen rondom de terminal en de landingsbaan. De lucht-
haven heeft optimaal gebruikgemaakt van zijn uitgestrekte terrein en het grootste zon-
nepark van Noordrijn-Westfalen gerealiseerd. Het park werd in twee bouwfases in 2011 

en 2016 opgeleverd, bevat in totaal 75.000 zonnepanelen en levert 18 megawatt. Alhoewel het 
vliegveld voor verwarming en voertuigen nog steeds aangewezen is op fossiele brandstoffen, wek-
te het met de twee zonneparken in 2018 al meer hernieuwbare energie op dan het vliegveld in 
totaal aan energie verbruikt. Anders gezegd: Airport Weeze is al 2 jaar CO2-neutraal!
Er werd nóg meer energie bespaard toen de luchthaven overstapte op LED-techniek voor de ver-
lichting in de terminal en eromheen. De directeur van Airport Weeze, Ludger van Bebber, is er 
maar wat trots op: “We zijn erg blij met de positieve CO2-balans van ons vliegveld. Energie die niet 
verbruikt wordt, is de beste energie. Daar streven we naar – zowel uit bedrijfseconomische als uit 
duurzame overwegingen.” Overigens: met een beetje geluk krijgen de passagiers wat schaduw 
van de zon. Want op een deel van de parkeerplaatsen bij het vliegveld vormen de zonnepanelen 
tegelijkertijd een overkapping.

Nederland telt officieel vier regionale 
luchthavens. Maar het zijn er eigenlijk 
vijf! Airport Weeze ligt zo dicht bij de Ne-
derlandse grens, dat je eigenlijk van een 

Nederlandse luchthaven kunt spreken. Vanaf het 
panoramaplatform op de luchthaven heb je uitzicht 
op het bij Venray gelegen Nationaal Park De Maas-
duinen. En het eind van de startbaan ligt op minder 
dan twee kilometer van de Nederlandse grens!
De centrale ligging (slechts 33 kilometer vanaf Nij-
megen en 26 kilometer vanaf Venlo) maakt Airport 
Weeze populair bij Nederlanders. Van de 25 miljoen 
passagiers die vanaf de opening in 2003 via Airport 
Weeze reisden, komt een kleine 40% uit Nederland. 
De parkeerterreinen staan dan ook voor bijna de 
helft vol met auto’s met gele kentekenborden.
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Niet alleen dichterbij, maar ook sneller!
In een straal van 100 kilometer rond de luchthaven wonen aan de Nederlandse 
kant miljoenen Nederlanders. Voor velen van hen ligt Airport Weeze het dichtst 
bij hun huis. Niet alleen in kilometers, maar vooral in reistijd. Want de snelwegen 
richting Weeze zijn veel minder filegevoelig dan de snelwegen richting Randstad. 
Dat betekent dat passagiers niet in de zenuwen hoeven te zitten of nog een uur 
eerder van huis moeten om de files te vermijden.

Of liever blijven slapen? 
Maar wie superrelaxed wil vertrekken, kan er zelfs nog voor kiezen om een hotel te 
boeken: op het luchthaventerrein ligt het Best Deal Airport Hotel, waar u al voor 59,- 
kunt overnachten.

Wat betekent de afkorting NRN?
De afkorting NRN die op de tickets staat, is afkomstig van de oorspronkelijke 
naam van het vliegveld: Flughafen Niederrhein. Vernoemd naar de grensregio 
waarin de luchthaven ligt. Maar wie vluchten vanaf Airport Weeze zoekt op de 
website van Ryanair, moet zoeken onder Düsseldorf Weeze, vernoemd naar de 
dichtst bijliggende grote Duitse stad (maar wel bijna 80 kilometer verderop; dus 
let goed op!)

DE VAKANTIE BEGINT HIER!
Hoe dan ook, Airport Weeze is het startpunt van een heerlijke vakantie. Een paar 
dagen naar een wereldstad als Londen, Rome of Barcelona. Of een verrassende, 
minder bekende stad als Tallinn, Edinburgh of het Oekraïense Lviv. Een zonnige 
strandvakantie in Spanje, Portugal of Griekenland. Of als startpunt van een in-
drukwekkende rondreis door Marokko of het zuiden van Italië. Waar passagiers 
ook terechtkomen, ze vertrekken vanaf Airport Weeze!
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Bestemmingen Vanaf Bestemmingen Vanaf 
Airport Weeze Airport Weeze 
zomer 2020zomer 2020

Non-stop met Ryanair:
Bestemmingen en vertrek per week

Alicante ............................... 7
Ancona ................................. 2
Bari ....................................... 2
Béziers ................................. 1
Cagliari ................................ 2
Chania .................................. 2
Edinburgh ........................... 4
Faro ....................................... 3
Fez ......................................... 3
Girona .................................. 4

Ibiza ...................................... 3
Kiev ....................................... 2
Lviv ........................................ 3
Malaga ................................. 7
Marrakesh .......................... 2
Nador ................................... 2
Oujda .................................... 2
Palermo ............................... 3
Palma de Mallorca ........... 7
Pescara ................................ 2

Pisa ....................................... 2
Porto ..................................... 3
Rabat .................................... 2
Rome .................................... 3
Tallinn .................................. 2 
Tanger .................................. 2
Thessaloniki ...................... 3
Valencia ............................... 2
Zadar .................................... 3
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Vakantievluchten 
met Corendon Airlines:

+++ Zomerprogramma vanaf nu te boeken +++ NIEUW met Corendon Airlines +++ Antalya, Heraklion, Hurghada & Rhodos +++

Antalya .................................2
Heraklion/Kreta ................1
Hurghada .............................1
Rhodos .................................1


