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Stichting nieuws:
Op 5 april heeft de stichting zich
gepresenteerd. Een tweetal presentaties
maakten aan het publiek duidelijk waar
de stichting voor staat en wat we willen
gaan doen. Voor de presentatie werd in
de hangaar van Schrier Beheer BV een
deel van onze collectie uitgestald,
aangevuld met een drietal
oorlogsvliegtuigen en een voertuig. De
presentaties zijn naar volle tevredenheid verlopen en zijn druk bezocht.
Diverse nieuwe donateurs konden ingeschreven worden. Daarnaast boden
enige mensen hun medewerking aan. Hiermee zullen we zeker iets gaan
doen.
Aanwezig was ook de dochter van de
Canadese vlieger Alex Thomson, voor
wie de stichting in juli een Flypast hoopt
te vliegen. Verder hebben we nog
diverse reacties mogen ontvangen, o.a.
van Bill en Joan Effinger. Bill Effinger’s
B17 maakte in september 1944 een
geslaagde noodlanding bij Ouddorp. In
2006 was hij terug in Ouddorp. Vanaf
ons vliegveld hebben we Bill mogen
vliegen over het stuk land waar hij 62 jaar geleden neerkwam. De reactie van
hem en zijn vrouw willen wij u niet onthouden:
Dear all,
Congratulations on the opening of the museum! We are
thrilled to hear that your endeavors are finally coming
to fruition. It is an exciting time for all of you, Holland,
and all of the troops that fought to liberate your
beautiful country. We are proud to have been a part of
your freedom and your undying respect for those who
fought with you.
Best wishes to you,
Joan & Bill Effinger

27 juni as zal de heer Paul Petersen van de Koninklijke Luchtmacht een presentatie
geven over zijn werk als bergingsofficier. Deze bijzonder interessante presentatie zal
toegespitst zijn op de bergingen van vliegtuig wrakken. U kunt deze presentatie
bijwonen. Gaarne uw bezoek aanmelden bij onze stichting. Plaats: Het club gebouw
van de Aeroclub Zeeland op het vliegveld Midden Zeeland te Arnemuiden. Noteer
deze datum in uw agenda en houd de website in de gaten.
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Een artikel over onze stichting heeft in de Provinciale Zeeuwse Courant
gestaan. Een aantal personen hebben zich naar aanleiding van het artikel als
donateur aangemeld.
Ook de Spitfire van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht zal acte de
presence geven tijdens de herdenking voor Alex Thomson op vrijdag 6 juli as .
Dit naast “onze” formatie van diverse vliegtuigen uit de oorlogstijd die een
“missing man” formatie zullen vliegen.
Een rubber “bladder” tank van een B17 is aan de stichting geschonken. Deze
is aangespoeld op het strand van Haamstede.
Een toeren teller uit een brits vliegtuig werd ons in bruikleen gegeven.
Een compressor uit 1942 werd ons geschonken. Deze kan prima gebruikt
worden in onze toekomstige eigen werkplaats.
Een werkend stroom aggregaat werd ons geschonken. Ook deze zal gebruikt
kunnen en gaan worden.
O.a diverse motoren, landingsgestellen, een propeller van een Blenheim zal de
stichting in bruikleen krijgen zodra we meer ruimte zullen hebben om deze
dingen ook daadwerkelijk ten toon te stellen.
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