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worden
Van de Zal
voorzitter

Op de voorzijde

Airmail nummer 24.
Begin januari bereikte ons het trieste nieuws
dat was overleden Dhr P.C. van Gelder uit
Vlissingen. We wisten dat Dhr van Gelder
ernstig ziek was, maar dit bericht kwam toch
onverwachts. Recentelijk hadden we hem nog
bezocht in zijn woonhuis. Dhr van Gelder was
actief in onze stichting en was momenteel
bezig het oude kompas van de Auster te
herstellen. We verliezen in hem een
gewaardeerde medewerker. We wensen de
familie veel sterkte toe om dit verlies te
dragen.
Het onderhoud van de vliegtuigen vordert
gestaag en hopen deze in april weer
luchtwaardig te hebben.
Verder zijn we in voorbereiding van het
evenement van 17-20 augustus.
Plannen voor de toekomst van de stichting
worden verder uitgewerkt. Wij hopen dit de
komende tijd aan u kenbaar te maken.
Het innen van de donateurs bijdrage 2011
heeft wat vertraging opgelopen, maar dit zal
de komende tijd gaan gebeuren.

Op de voorpagina een tweetal
Junkers 52 vliegtuigen. Een
foto die enige tijd geleden
door de stichting aangekocht
is. De Junkers zouden op
vliegveld Vlissingen staan.
Een echte Zeeuwse foto dus.
Dergelijke foto’s worden met
enige regelmaat aangeboden
op bijvoorbeeld Ebay. Vaak
rijzen de prijzen voor dit
soort foto’s de pan uit. Weet
u meer over de vliegvelden of
heeft u foto’s, laat het ons
weten. Wij zijn op zoek naar
allerlei informatie over de
Zeeuwse vliegvelden voor,
tijdens en na de oorlog.
Bezoek ons museum eens!

Veel leesplezier.
Martien van Dijk,
Voorzitter stichting
Wings to Victory
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Nieuws
Een aantal mensen van de stichting
hebben de nieuwjaarsreceptie
bijgewoond van de Unie van
Veteranen in Bergen op Zoom. Met
deze groep oud militairen hebben wij
al enige jaren contact. Zij bezoeken
met regelmaat Zeeuwse herdenkingen
en zijn zelf actief in het organiseren
van herdenkingen. Zo hebben we in
november samen een kranslegging
verricht in Zoutelande bij het graf van
P/O MacLeod.
Tijdens deze receptie, waar we altijd
allervriendelijkst worden ontvangen,
had men diverse stukken uit
persoonlijke verzamelingen klaar
liggen, die men aan de stichting wilde
overhandigen. Zo ontvingen we
diverse herdenkingsborden en een
groot paneel met daarop een foto uit
de oorlogsjaren van de Britse
koningin en een groot aantal schildjes
van Britse eenheden. We zullen dit
een geschikte plaats geven in ons
museum.
Naar de stichting een mooi gebaar en
we hopen dat we nog lang met elkaar
kunnen samenwerken. Unie van
Veteranen, heel erg bedankt!

Tevens werd door Wings to
Victory een adoptiecertificaat
overhandigd aan de Unie voor
het graf van P/O MacLeod.
Zij hebben door de jaren heen
al veel aandacht besteedt aan
het graf van MacLeod.
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In memoriam

Nieuws…
De polsbandjes voor de Bomber
Command Memorial zij nog steeds te
koop. Deze kosten € 2,00. Alles wat u
meer geeft dan de € 2,00 is bestemd voor
de Memorial. Op deze bandjes staat
informatie over Bomber Command. Deze
ondergewaardeerde afdeling verdiend een
eigen monument!

Dhr. P.C. van Gelder. We verliezen in
hem een gewaardeerde medewerker.
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Nieuws…
De eerste twee Wings to Victory
publicaties uitgegeven in eigen beheer
waarover we al eerder schreven zijn
klaar. Het proefexemplaar van elk
boekje hebben we ontvangen. Een
aantal
kleine
correcties
zullen
aangebracht worden voor de eerste
oplage verschijnt. Te lezen in een
volgende Airmail.
Het wachthokje waarover we al eerder
geschreven hebben is geheel klaar. Het
wachthokje had voor de restauratie
vele jaren buiten gestaan en de tand des
tijds niet weerstaan en verkeerde in
erbarmelijke staat. Gerrie Witsel heeft
hier honderden uren aan gespendeerd.
Het is gedemonteerd tot de laatste
plank toe. Alle verbindingen zijn
zorgvuldig los gemaakt en de planken
zijn genummerd. Het hout is deels
vernieuwd. Na het aanbrengen van de
nodige grondverflagen is het hokje
weer geheel opgebouwd. Daarna
geplamuurd, geschuurd, naden afgekit
en voorzien van diverse lagen aflak.
Het is geschilderd in de Luchtmacht
kleuren uit vervlogen tijden. Het is
klaar om weer vele jaren buiten te
kunnen staan. Een mooie aanwinst
voor het museum. Gerrie bedankt!

De foto van Fred
Arnold Turner,
waarvan melding
gemaakt in de
vorige Airmail
willen wij u niet
onthouden. Deze
staat in de krant
van 20 november
1942, waarin zijn
vermissing gemeld
wordt.
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Museumstuk…
Deze keer een Air Ministry “Practice buzzer 10F/4067”. Dit oefen apparaat
werd gebruikt voor het oefenen en eigen maken van de morse tekens. Voorzien
van een morsesleutel, een accu en een buzzer. Dit alles gemonteerd op een
houten plaatje. De testset is ook voorzien van een aansluiting voor een headset.
Bij het indrukken van de morsesleutel geeft de buzzer een geluid wat via de
headset gehoord wordt. Deze vorm was in de oorlog nog een uiterst belangrijke
vorm van communicatie. De set kan geprobeerd worden in ons museum.
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Nieuws…
Vorig jaar werden de resten
gevonden van de Airspeed Oxford te
Zoutelande. Matthieu Oste, die de
initiatiefnemer is van dit onderzoek,
heeft sinds dien veel onderzoek
verricht naar dit ongeval. Inmiddels
zijn er naaste familieleden van P/O
James gevonden en is het plan
opgevat om een monumentje te
plaatsen bij de plaats van het
ongeval. Een tekening is hiertoe
gemaakt
door
Matthieu
en
toestemming voor plaatsing is
verleend door de Gemeente. Er wordt
nog gezocht naar bijdragen voor het
te bouwen monumentje. Wilt U hier
een financiële bijdrage aan leveren?
Neem dan a.u.b. contact op met de
stichting. Wij zorgen dan dat het bij
Matthieu terecht komt. Wings to
Victory stelt een propellerblad
beschikbaar voor het monument. De
familie van P/O James heeft
aangegeven graag bij de plaatsing
van de gedenksteen aanwezig te
willen zijn. Wordt vervolgd.

Adoptieprogramma WTV - CWGC
Dit programma geeft scholen en burgers de
mogelijkheid om een graf te adopteren. Het betreft
uitsluitend graven die vallen onder de Common
Wealth War Graves Commssion (CWGC).
Voorwaarden zijn hiervoor opgesteld. Met het doel
meer aandacht te vestigen op de vele omgekomen
militairen in Zeeland en mogelijk meer informatie
te vinden over de omgekomen militairen. Het
betreft graven door geheel Zeeland. Meer
informatie over het adopteren kunt u verkrijgen via
de stichting. Heeft u interesse om een graf te
adopteren, neemt u dan contact op met de stichting.
U ontvangt naast een officieel certificaat,
informatie over de vlieger en een DVD van de
CWGC. Het is kostenloos. Het enige wat wij
vragen is om minimaal 1x per jaar aandacht aan het
graf te besteden. Bijvoorbeeld op de 4e mei.
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Crashes Zeeland WOII: deel 17
De laatste tijd hebben we via de database veel nieuwe informatie en foto’s
mogen ontvangen over de Lancaster crash te Aardenburg. Deze Lancaster was
één van de meer dan 300 Lancasters die deze nacht actief was boven doelen in
België en Frankrijk. Militaire infrastructuur en spoorwegemplacementen waren
het doelwit. Deels moest deze operatie vanwege hardnekkige mist afgeblazen
worden. Uiteindelijk gingen vijf Lancasters verloren waarvan er vier in Zeeland
en de wateren rondom Zeeland. De Lancaster ND 919 van No 75 squadron van
RAF Bomber Command was om 22.56 opgestegen van Mepal, Cambridshire
UK voor het bombardement naar België. Om 01:30 werd het toestel
aangeschoten ter hoogte van Brugge. Het toestel desintegreerde waarschijnlijk
al in de lucht en kwam uiteindelijk in stukken neer in de buurt van Aardenburg.
In de ochtend werden alle wrakstukken afgezet en was het onmogelijk voor
burgers om bij de wrakstukken te komen. De lichamen van slechts drie
vliegeniers werden geïdentificeerd en allen zijn op 13 mei door leden van de
Gemeente begraven op de lokale begraafplaats van Aardenburg.
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Vervolg crashes, Nieuws en 100 jaar Luchtvaart in Zeeland
De bemanning bestond uit:
F/Lt D. Warren 151118
Sgt F. C. Riley 1584169
P/O A. E. Irving RCAF J/19819
P/O D. I. Gage RCAF J/19996
F/S D. Clough 1193544
Sgt H. Dewhurst 1094980
F/S H. M. Hewett RAAF 419311

De tentoonstelling over de
Zeeuwse vlieger van der
Poest Clement is uitgebreid.
Naast een aantal persoonlijke uitrustingsstukken is
deze aangevuld met tientalfoto’s en andere documenten. Kom eens kijken!
2011 is het 100 jaar
geleden dat er boven
Zeeland voor het eerst
een vliegtuig vloog. Een
Franse Bleriot. 100 jaar
Luchtvaart in Zeeland.
Dit willen we ruim
herdenken. Met
tentoonstellingen, veel
vliegtuigen uit 100 jaar
luchtvaart, re-enactors,
militaria, kinderspelen
en allerlei dingen meer.
De “vliegweek” zal
gehouden worden van
17-20 augustus. De
voorbereidingen zijn in
volle gang. Op de poster
kunt u lezen wat u
allemaal kunt gaan
verwachten. Noteer
alvast in uw agenda.
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Oproep!
Wij zijn nog steeds op zoek naar verhalen, foto’s, herinneringen, voorwerpen etc. die te maken
hebben met de (Zeeuwse) luchtoorlog. Weet u iemand die informatie heeft, of heeft u zelf
informatie, dan vernemen wij dat graag. Verdere kopij vor de Airmail ontvangen wij graag
van u. Ook uw inbreng is belangrijk! Bij voorbaat hartelijk dank.

Vrijwilligers gevraagd!
Wanneer
u actief
als2009
vrijwilliger voor de stichting Wings to Victory, wees
rmail
Nr.wilt
16worden
oktober
welkom! We zoeken mensen op allerlei gebied. Timmeren, film&foto, research,
Rondleidingen, vliegtuig onderhoud etc.
Komt U eens langs om te bekijken wat we allemaal doen.

Antiquariaat
Oskam-Neeven

AVIATION & WAR BOOKS
Bezoekersadres:
Ambachtsweg 8 C
1474 HW Oosthuizen
Tel: 06-36162703
Fax: 084-7526612
Elke Zaterdag geopend van 10:00 - 17:00

www.oskam-neeven.nl
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Onderhoud vloot…
Het onderhoud van de PH-NET en de PH-UCS vordert gestaag. Inmiddels
zijn er al enige honderden uren aan de vliegtuigen besteedt. We hopen beide
vliegtuigen in april weer luchtwaardig te hebben omdat dan de eerste
vluchten alweer geboekt staan. Wilt u eens een keer komen kijken of helpen
met het onderhoud, dan kunt u dit aangeven via de stichting. Hieronder
enige foto’s van de werkzaamheden.
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Fotopuzzel…
Regelmatig krijgen we foto‘s in handen waarvan we geen of weinig
informatie hebben. Door middel van deze rubriek doen we een beroep op onze
lezers voor eventuele informatie over de desbetreffende foto‘s.
Mocht u informatie hebben dan kunt u contact opnemen met Leo Bakker van
onze afdeling research en archivering. Te bereiken via de mail
leospitcon@zeelandnet.nl of telefoonnummer 0111-652349.
Een foto van het vliegkamp Veere. Mede in het kader van 100 jaar Luchtvaart
in Zeeland, zouden we graag meer informatie ontvangen over dit vliegkamp.
Tevens zoeken we informatie over vliegveld Haamstede en Souburg voor een
tentoonstelling tijdens de vliegweek van 17-20 augustus.
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Hartelijk dank voor het drukwerk en de moeite voor ons gedaan!

De kleurrijkste drukker uit de regio.
Drukkerij Zoeteweij: Voor alle mogelijke toepassingen
Voor drukwerk bent u bij ons aan het juiste adres!

Wat krijgt u als donateur?
-U ontvangt 6x per jaar de “Airmail”
-U kunt Wings to Victory artikelen kopen voor gereduceerde prijzen
-U kunt gebruik maken van onze bibliotheek/films/archief
-U kunt gratis de lezing- en filmavonden bezoeken
-U kunt meevliegen tijdens de vliegevenementen
-U kunt zelf vliegen tegen gereduceerde prijzen
-U kunt gebruik maken van de faciliteiten van de stichting
-U heeft gratis toegang tot het museum
-U kunt zelf contacten leggen met veteranen
-U kunt contacten leggen met andere geïnteresseerden in de luchtoorlog
Wat kost het? Voor € 10,00 per jaar bent U al donateur.
En als donateur helpt U de stichting het doel te realiseren!
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Boeken, film en vliegen…
Boeken over de Luchtoorlog
Oskam – Neeven heeft ons weer een nieuwe lijst toegezonden.
Bestelling graag naar Oskam - Neeven, Ambachtsweg 8 c, 1474 HW
Oosthuizen Tel.06 36162703, email oskam9@planet.nl. Wij zijn elke
zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur voor u beschikbaar op bovenstaand
adres. Kom eens langs, 8000 luchtvaartboeken staan op u te wachten! Dit
keer een speciale lijst met als thema de luchtoorlog en wel over de
Amerikaanse luchtvaart. Zoekt u bepaalde boeken? Laat het ons dan weten.
Genoemde prijzen zijn exclusief porto!
De lijst is als bijlage bij de Airmail bijgevoegd.
Historisch Vliegen
Geïnteresseerden kunnen meevliegen in een historisch vliegtuig zoals de
Piper Cub, Auster MK5 en de DeHavilland Tiger Moth. De Piper Cub
werd in de oorlog gebruikt door de USAAF als verkenningsvliegtuig en
voor artillerie-ondersteuning, de Tiger Moth werd gebruikt als trainer door
de Royal Air Force en de Auster o.a. als verkenningsvliegtuig. Vele piloten
maakten hun eerste uren op deze vliegtuigen.
Vliegen is op afspraak en weersafhankelijk. Vraag naar de mogelijkheden.
Donateurs kunnen tegen gereduceerd tarief een vlucht maken.
Slag om de Schelde
De film “De Slag om de Schelde” is via de stichting aan te schaffen voor de
prijs van € 10,00. U kunt de film bestellen door te bellen of een mail te
sturen naar de stichting Wings to Victory. U krijgt de film toegezonden na
ontvangst van uw betaling.
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Programma 2011
30 Maart:
5 Mei:
18 juni:
25 juni:
17-20Augustus:
17-20 augustus:
20 augustus:
3 november:
11 november:
11 november:

Lezing door Hans Sakkers over zijn nieuwe boek
Peeraer Memorial Flight(prijsdroppingsvlucht)
Zeeuwse veteranendag met formatie vlucht
Veteranen bijeenkomst Ter Rede Vlissingen
Vliegweek 100 jaar Luchtvaart Zeeland
Wings to Victory Fly In
Scheldevlucht
Kranslegging graf MacLeod te Zoutelande
5 jaar Wings to Victory
“Poppy Day”

W ings to V ictory w ordt gesteund door:
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Voor betrouwbaar transport!


Krijger Transport Rilland B.V.
0113-501368 Fax 0113-501883
info@krijgertransport.nl www.krijgertransport.nl
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Vluchten met klassieke vliegtuigen zoals de Piper Cub, Auster MK5 en
DeHavilland Tiger Moth. Informatie over prijzen en boekingen via de stichting.
Elke laatste zaterdagmiddag van de maand is ons museum open. Documentaires
en films bekijken, informatie zoeken over vliegtuigongelukken etc.
Wij organiseren ook battletours, rondleidingen en lezingen op vliegveld Midden
Zeeland of op locatie. Vraag naar de voorwaarden.

Voor het groot onderhoud aan de vliegtuigen PH-NET en de PH-UCS is de
komende maanden nog hulp nodig. Wie helpt mee?
Regelmatig wordt er ’s avonds aan deze vliegtuigen gewerkt. Meld u aan
via de stichting.

Nog geen donateur?
Steun de stichting Wings to Victory
Wordt donateur voor een minimum van €10,00 per jaar.
Stuur uw adresgegevens naar:
Stichting Wings to Victory
Westweg 30
4413-EG Krabbendijke
Of download het formulier van onze website.
U kunt ook een gift storten op rek. nr. 1287.64.368
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