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Brussels Airport, 1 oktober 2018 

 
Bekende Belgen vieren 60 jaar Brussels Airport 

 
Brussels Airport viert zijn 60-jarig bestaan. Reden om in binnen- en buitenland bekende 
Belgen uit te nodigen voor de start van een nieuwe nationale campagne in onze 
grootsteden. Elodie Ouédraogo, Pascale Naessens, Smurfin … het zijn slechts enkelen van 
de beroemde luchthavengebruikers die stonden te springen om dit feest met ons te 
vieren! 
 
60 jaar: dat is een feestje waard! Sinds afgelopen zomer viert Brussels Airport deze mijlpaal 
met zijn medewerkers, zijn partners en uiteraard zijn passagiers. Op 5 juli werden animaties 
gehouden, er werden activiteiten in de terminal opgezet, passagiers kregen cadeautjes 
uitgereikt, er werd een feest gehouden voor het personeel en de partners … Brussels Airport 
heeft kortom alles uit de kast gehaald om al deze jaren ontwikkeling en groei te vieren – en 
om met vertrouwen vooruit te kijken naar de toekomst.  
 
Brussels Airport lanceert op 1 oktober een nieuwe campagne, waarvoor een beroep werd 
gedaan op bekende Belgische luchthavenpassagiers van diverse disciplines: sport, 
gastronomie, muziek ... Al deze bekende Belgen springen letterlijk een gat in de lucht om 
deze verjaardag te vieren. Op sportgebied gooien onze sprinters Kevin Borlée en Elodie 
Ouédraogo het over een andere boeg: ze wagen zich aan de trampoline. Net als chocolatier 
Pierre Marcolini en Pascale Naessens, auteur, keramisch kunstenares en vooral specialiste 
op het vlak van gezonde voeding. Ook onze Eurovision-vertegenwoordigster Blanche en onze 
superbekende DJ Henri PFR waren van de partij. En tot slot viert de Smurfin dubbel feest, 
want ook zij is dit jaar 60 geworden.  
 
Deze vrolijke campagne is vanaf 1 oktober in het hele land te zien: de hele maand oktober 
valt ze te ontdekken in de vijf grootsteden van België – Gent, Antwerpen, Luik, Charleroi en 
Brussel – en in de randgemeenten daarvan. 
 
   
 

 
Over Brussels Airport  
Brussels Airport is met 24,8 miljoen passagiers en 536.000 ton vrachtvervoer per jaar een van de belangrijkste luchthavens van 
Europa. Brussels Airport verbindt de Europese hoofdstad met 238 bestemmingen. Op de luchthaven zijn 76 
luchtvaartmaatschappijen actief (cijfers 2017). 
Brussels Airport komt tegemoet aan de specifieke behoeften van zakenreizigers én vakantiegangers voor zowel binnen-Europees 
als langeafstandsverkeer, en biedt ook de grootste keuze aan lagetarievenbestemmingen vanuit België. De luchthaven is de op één 
na belangrijkste economische groeipool in België, goed voor 60.000 rechtstreekse en onrechtstreekse jobs.  
Brussels Airport wordt uitgebaat door Brussels Airport Company. De aandeelhouders zijn de Belgische Staat (25%) en een 
consortium van privé-investeerders (75%).  
Volg @brusselsairport op Twitter, of op Facebook via www.facebook.com/brusselsairport  
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