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Stichting nieuws:
De presentatie van onze stichting zal
gehouden worden op 5 april 2007.
Dit zal gebeuren in de hangar van
Schrier Beheer, Calandweg 2D
vliegveld Midden Zeeland te
Arnemuiden. Het geheel wordt groots
opgezet dus het is zeker de moeite
waard om te komen. Er zal ook veel te
bezichtigen zijn, waaronder een drietal
vliegtuigen. De stichting wil zich via
deze presentatie naar buiten toe
kenbaar maken. De presentatie kan
zowel ’s middags als ’s avonds bezocht
worden. Komt u allen. Uw
aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Een brief met aanvangstijden en een
routebeschrijving zal naar u verstuurd worden.

Verdere wetenswaardigheden van Stichting Wings to
Victory:
•
•
•

•
•

We hebben een aantal vliegtuigmodellen in diverse schalen in bruikleen
gekregen.
Een RAF battledress, van de Nederlander van Berkhout in RAF dienst, is ons in
bruikleen gegeven. Mocht iemand meer weten over deze van Berkhout, dan
vernemen wij dit graag.
A.s. juli zal onze stichting medewerking
verlenen aan een herdenking van de
Canadese vlieger Alex Thompson.
Thompson heeft met zijn P51 Mustang
een noodlanding moeten maken in
Zeeuws Vlaanderen. Dit gebeurde in
september 1944. De stichting regelt
onder andere de komst van een Spitfire.
De inrichting van ons tijdelijk
onderkomen vordert gestaag. Inmiddels
zijn een zestal poppen “aangekleed”. Meer poppen worden nog gezocht.
Door de Koninklijke Luchtmacht is een stermotor toegezegd, waarschijnlijk
afkomstig van een P47 Thunderbolt jager. Deze is eind vorig jaar door de
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Luchtmacht uit de zee gehaald ter hoogte van Domburg. We gaan zeker
proberen te achterhalen van welke P47 jager deze motor geweest is. Diverse
P47 Thunderbolt jagers zijn in Zeeland verongelukt.
Een bomtrolley, gebruikt door de Duitsers op de vliegbasis Soesterberg tijdens
de oorlog, is ons in bruikleen gegeven.
De stichting heeft een aantal restanten van dubbel rij-ige stermotoren
aangeschaft, alsmede nog een aantal opgeviste vliegtuigdelen.
De stichting zal na de officiële presentatie sponsors gaan zoeken voor de
realisering van onze plannen. De mogelijkheden voor subsidies wordt
onderzocht.
Een aantal vrijwilligers gaan beginnen met het reinigen, conserveren en
gereed maken van vooral opgeviste vliegtuigdelen zodat deze tentoon gesteld
kunnen worden. Hiervoor is in de buurt van het vliegveld een werkplaats
beschikbaar gesteld.
Allerlei houten stellingen, schragen en vitrine tafels worden momenteel
gemaakt om te gebruiken in het museum. Hiervoor hebben diverse mensen
hun hulp aangeboden.
Over de bekende Zeeuwse vlieger,
Van der Poest Clement, heeft de
stichting diverse spullen in
bruikleen mogen ontvangen.
Waaronder zijn vliegers “wing” en
zijn ontvangen medailles voor
bewezen diensten. Verder
informatie over Van der Poest is in
het museum uitgestald.
De website is weer iets uitgebreid;
Dit zal nog veel tijd gaan vergen,
maar ook dit wordt door een
vrijwilliger voor ons uitgevoerd.
Heeft u informatie voor ons die bruikbaar kan zijn in het museum, dan
vernemen wij dit graag.
De stichting helpt ook mee in het onderzoek naar een vermiste B17 voor de
kust. Hiervoor is nu een flyer opgesteld, die in de kustdorpen van diverse
eilanden verspreid zal gaan worden. Hopelijk kan op deze manier nog
informatie worden achterhaald van ooggetuigen van dit ongeluk, om mogelijk
nog de plaats van het ongeval te kunnen achterhalen.
De heer Paul Petersen van het bergingsteam van de Koninklijke Luchtmacht
heeft zich bereid verklaard om deze zomer een presentatie op vliegveld
Midden Zeeland te verzorgen over het werk van het Luchtmacht
bergingsteam. De datum hiervoor wordt nader bepaald.
Momenteel wordt er gewerkt aan het beleidsplan. Dit beleidsplan zal tijdens
de presentatie ter inzage liggen. Aanvullend hierop zal een financieel plan
opgesteld worden.
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