Airmail
Nieuwsbrief Stichting Wings to Victory
Nummer 1- datum: 18-01-2007
De eerste nieuwsbrief van onze stichting is een feit.
Wij willen deze regelmatig gaan uitbrengen om u zo op de hoogte houden van de
ontwikkelingen en activiteiten van onze stichting.
Mocht u op- en/of aanmerkingen hebben dan vernemen wij dit graag.
Via de website kunt u zich binnenkort aanmelden als U de nieuwsbrief wilt
ontvangen.

Stichting nieuws:
De akte van oprichting van onze stichting is 11 november 2006 gepasseerd bij de
notaris.
De statuten en het doel van de stichting zullen binnenkort op de website te vinden
zijn(www.wingstovictory.nl)
Sinds de oprichting zijn vele zaken in een stroomversnelling gekomen. Contacten
worden gelegd, spullen worden aangeleverd etc.
Plannen worden uitgewerkt voor het uiteindelijk doel; naast een luchtoorlog museum
en een monument voor de gevallen vliegeniers, wordt ook gedacht aan een kopie
van diverse typische Engelse gebouwen uit de oorlogstijd, o.a van een “control
tower” en een “briefing room”.
Daarnaast een aantal “Nissenhutten”.
Dit alles zal in een soort park gerealiseerd gaan worden. Dit geheel in authentieke
stijl zoals op de Engelse vliegvelden tijdens 1939-1945. Hierbij zal geprobeerd
worden de sfeer uit die tijd in het park terug te laten komen.
De plannen zijn door de directie van het vliegveld enthousiast ontvangen.
Momenteel wordt met het vliegveld onderhandeld over een locatie op het vliegveld
en de beschikbaarheid van grond.
Wij houden u op de hoogte van de gang van zaken en verdere ontwikkelingen.

Verdere wetenswaardigheden van Stichting Wings to
Victory:
•

De stichting wil allerlei activiteiten gaan organiseren en vliegveld Midden
Zeeland is daar een uitstekende locatie voor.

•

De stichting zoekt donateurs en sponsors om plannen te realiseren.

•

Er is al een tijdelijke kleine ruimte ingericht als museum op het vliegveld.

•

Spullen worden regelmatig vervoerd naar een opslag op het vliegveld.

•

De stichting zal begin 2007 officieel gepresenteerd worden. U ontvangt hier
een uitnodiging voor.

•

In 2007 zullen een aantal lezingen gehouden worden over de luchtoorlog.
Data hiervoor zullen binnenkort op de site te vinden zijn.

•

Een klein deel van de website kan bekeken worden.

•

Diverse oud vliegeniers zijn als ereleden benoemd.

•

Delen kunnen in bruikleen gegeven worden; hier zijn bruikleen formulieren
voor.

•

Diverse stukken hebben wij alreeds in bruikleen mogen ontvangen.

•

De stichting zoekt nog vele vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden.

•

Diverse buitenlandse contacten zijn gelegd.

End

