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Stichting nieuws:
-Een aantal vrijwilligers hebben zich aangemeld op de presentatie van 5 april.
Inmiddels is een 1e vergadering gehouden. Alle aanwezigen hebben zich aan de
anderen voorgesteld. Bekeken zal gaan worden wie wat wil en kan gaan doen voor
de stichting.
-Een aantal leden van onze stichting hebben een bezoek gebracht aan het
bergingsteam van de Luchtmacht tijdens de opgraving van de P47 Thunderbolt te
Oude Tonge op Goeree en Overflakkee. Deze berging werd uitgevoerd door het

bergingsteam van de Koninklijke
luchtmacht onder leiding van Kapitein
Petersen.
Inmiddels is de berging afgerond.
Op de site zal binnenkort meer te vinden zijn over deze Thunderbolt.
De stichting hoopt op termijn een aantal onderdelen van dit vliegtuig te mogen
ontvangen voor in het museum.

-Wings to victory formation: De formatie heeft gevlogen! Meer informatie en foto’s
van de wings to Victory formation zijn te vinden op onze website.
-De stichting heeft bij het afsluiten van een rekening courant en een verzekering in
december 2006 bij de Rabobank een verzoek om sponsoring ingediend. Hierop is
afgelopen juni een bedrag toegezegd. Dit bedrag zal voor een onderkomen gebruikt
moeten gaan worden. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. Het vliegveld
heeft positief gereageerd om op een tijdelijk locatie een loods te plaatsen. Dit als
eerste stap naar een eigen locatie. Gesprekken volgen hierover met de Gemeente
Middelburg. Wordt zeker vervolgd!
-In juni heeft de stichting bezoek gehad van de Eben-Haëzer school uit Oostkapelle.
Naast een rondleiding over het vliegveld heeft de groep, die bestond uit dertig
leerlingen en tien begeleiders, uitleg gekregen over het doel van de stichting. Ook
werd op eenvoudige wijze uitgelegd hoe een vliegtuig kan vliegen. Bij het afscheid
kreeg iedereen een plastic “poppy” mee ter herinnering.
-De “restauratieploeg” onder leiding van Willem Visser heeft een 1e project afgerond.
Dit betrof een compleet staartwiel van een Bristol Beaufighter. Het resultaat mag er
wezen. Tevens is hiervoor een mooie steun gemaakt, zodat het geheel in de juiste
stand staat. Inmiddels is dit wiel in het museum geplaatst.
-Woensdag 27 juni heeft Kapitein Paul Petersen een lezing gehouden over zijn werk
als bergingsofficier bij de Koninklijke Luchtmacht. Deze bijzonder interessante lezing
werd druk bezocht. Omstreeks tachtig mensen waren aanwezig. Duidelijk was door
de veel gestelde vragen dat er nog steeds veel belangstelling voor dit onderwerp is.
Wij hopen dit zeker nog een keer te herhalen. Verdere informatie zal binnenkort op
de website te bekijken zijn.
-Zaterdag 30 juni heeft onze formatie gevlogen boven de veteranendag in
Middelburg. Het weer was niet geweldig maar was voldoende om tussen de buien
boven de veteranenparade te kunnen
vliegen. Een werknemer van de
gemeente, Hans Vergeer, was uitgeloot
om mee te mogen vliegen. Hij heeft de
vlucht in de open cockpit van de Tiger
Moth meegemaakt. Hans heeft
aangegeven werkzaam te willen zijn voor
onze stichting. Een mooi gebaar. Hans,
van harte welkom!

-Vrijdag 6 juli is er een herdenking geweest
voor de Canadese vlieger Alex Thomson in
het Saefthinge gebied. Het geheel werd
georganiseerd door de familie GuillardThomson en John Steenbergen en Jan
Akkermans van de “Canadian Scottisch”
Drum and Pipes.

Onze stichting
had zorg
gedragen voor
het vliegend
materieel. De
Spitfire van de
SKHV zou
hierbij
aanwezig zijn.
Onze WtV formatie zou een “flyby” maken en een boodschap droppen. Door de erg
harde wind(windkracht 8) konden geen van alle vliegtuigen opstijgen. Dit was erg
jammer. De verdere herdenking was zeer bijzonder en de boodschap, met o.a de
doelstelling van de stichting is hierbij voorgelezen aan de aanwezigen. In het
bezoekerscentrum van het Saefthinge gebied, werd een diorama onthuld van de
gecrashte P51 Mustang van Alex Thomson. In het Saefthinge gebied zelf, was
buitendijks, een vlaggenmast geplaatst met daaraan de Canadese Luchtmacht vlag.
Deze werd aan het eind van de plechtigheid omlaag gehaald en overhandigd aan de
dochter van Alex Thomson. Aanwezig was o.a. RCAF Generaal Henault van de NATO.
De voormalig RAF Lancaster staartschutter Herb
Davy en zijn vrouw, die in Zeeland op bezoek
waren, zijn hierbij ook aanwezig geweest.
Zij hebben dit ook als een zeer bijzondere dag
ervaren.
Een mooi eerbetoon aan één van de vele
vliegeniers.

Verdere wetenswaardigheden van Stichting Wings to
Victory:
• Een voormalig wachthokje, afkomstig van de luchtmacht is ons in bruikleen
gegeven. Dit houten hokje zal opgeknapt worden en geverfd gaan worden in de RAF
kleuren. Dit zal uiteindelijk bij de entree van het museumpark geplaatst gaan
worden.
• Diverse tekeningen, krantenknippels en pamfletten uit Zeeland werden ontvangen.
• Een boordradio van de Royal Air Force werd geschonken.

• Verder ontvingen wij weer diverse opgeviste delen. Hierbij zijn zeker een aantal
bijzondere delen. Voldoende uitzoekwerk om uit te vinden van welk vliegtuig en welk
onderdeel.
•Heeft u nog of weet u nog vliegtuig delen of andere luchtoorlog informatie. Laat het
ons weten.
•Een promotie filmpje van het 129 squadron van de RAF uit 1943, waarin Alex
Thomson te zien is, is onze stichting overhandigd. Deze film, die drie minuten duurt
zal in het museum te zien zijn.
•Diverse locaties in Zeeland waar vliegtuigen neergekomen zijn, zijn aan ons
doorgegeven. Dit zal verder in kaart gebracht gaan worden.
•Een complete computerinstallatie inclusief tafel werd aan de stichting geschonken.
Hiervan zal gebruikt gemaakt gaan worden voor o.a. het inventariseren van de
museum stukken.
•Een Engelse veldtelefoon werd in bruikleen gegeven.
•Er is een inventarisatie programma aangeschaft om alle gegevens van de
museumstukken in de computer op te kunnen slaan.
•We zijn nog op zoek naar nieuwe donateurs. Indien U personen weet die ons
mogelijk willen steunen, laat het ons weten. Donateurs kaarten kunnen bij het
bestuur aangevraagd worden of via de website gedownload worden. Doe uw best
voor nieuwe donateurs!
•Heeft u ideeen om de nieuwsbrief uit te kunnen breiden en/of nieuwe rubrieken toe
te voegen, dan vernemen wij dit graag.
•Ook kopij van een ieder is welkom.
•Momenteel worden diverse Wings to Victory “wings” gemaakt alsmede “poppies”.
Deze zullen in het museumwinkeltje verkocht gaan worden.
•Een eigen vlaggenmast is aangeschaft en wordt momenteel opgeknapt. Dit is
natuurlijk een echte vlaggenmast, een houten mast!
•Aan het financiele plan wordt nog gewerkt. Dit zal in augustus klaar zijn.
•De “Wings to Victory” vlag heeft voor het eerst in de top gehangen tijdens de
presentatie van P. Petersen.
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