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Doelstelling Stichting Wings to Victory:
Het blijven gedenken van de vele vliegeniers
die omgekomen zijn in West Europa tijdens de
Tweede Wereldoorlog, alsmede het doorgeven
van de vele informatie hieromtrent aan volgende
generaties.
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worden
Van de Zal
voorzitter
Airmail nummer 26.
Het onderzoek naar de haalbaarheid van de
plannen van Wings to Victory door een
tweetal studenten van de Hogeschool Zeeland
is afgerond. Ook de Gemeente Middelburg zal
een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid
van de plannen. Deze krijgen steeds meer
vorm. Medewerking wordt verleend door
diverse overheden, instanties, bedrijven en
particulieren. Ons themapark moet uitgroeien
naar een Zeeuwse dagattractie met een
commerciële opzet, om niet afhankelijk te zijn
van overheden. Ook moeten er voldoende
“slechtweervoorzieningen” voorhanden zijn.
Een investeerder is bereid om de gebouwen
te realiseren. Momenteel zijn we in overleg
met diverse partijen. Het businessplan van de
WTV zal in september gepresenteerd worden.
We hopen dan Zeeland Airport voor onze
plannen te kunnen interesseren om samen iets
moois te kunnen gaan opzetten.
Wordt vervolgd.

Op de voorzijde
Een “Art Impression” van hoe
ons themapark er uit zou
kunnen gaan zien. De plannen
zijn inmiddels behoorlijk tot
in detail uitgewerkt. Het park
zouden wij het liefst gaan
bouwen op vliegveld Midden
Zeeland.
Het zou in onze ogen een
aanwinst betekenen voor het
vliegveld en voor Zeeland.
Het themapark moet veel
toeristen gaan interesseren om
een bezoek aan het vliegveld
te brengen en aan Wings to
Victory. Met een commerciële
opzet en een breed aanbod van
luchtvaart activiteiten. Naast
het museum allerlei beleving
op Luchtvaartgebied voor jong
en oud.
Bezoek ons museum eens!

Martien van Dijk,
Voorzitter stichting Wings to Victory
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Nieuws

12 mei is het boekje “Vervolgingsslachtoffer voor het leven” van Jan de
Smit gepresenteerd. Wethouder
Suurmond van de gemeente Vlissingen heeft het eerste exemplaar
uitgereikt aan Jan zelf. Suurmond, een
oud inwoner van Oost Souburg, gaf
het juist weer; “als je begint te lezen,
dan kan je niet stoppen, je leest het in
één keer uit.” Ook de boodschap voor
de jeugd spreekt de lezer aan. Familie
en bekenden van Jan waren bij de
uitreiking aanwezig. Het boekje is te
koop bij de Primera te Oost Souburg,
het Polderhuis te Westkapelle, Gdynia
museum te Axel, boekhandel de
Drukkerij in Middelburg en via WtV.
De prijs bedraagt € 9,95. Eind juni
“Vervolgingsslachtoffer voor het
was de eerste druk alreeds uitverkocht. Een tweede druk is in voorbe- leven,” al weken het meest verkochte
boek bij de Primera te Oost Souburg.
reiding.
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Nieuws…
De polsbandjes voor de Bomber
Command Memorial zijn 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 van de RAF verdiend een
eigen monument!

Op 5 mei hebben we de jaarlijkse
prijsdropping(Peeraer Memorial
Flight) weer uitgevoerd. Drie beren
met in hun rugzak een prijs zijn boven
Zeeuwse plaatsen uitgeworpen.
Aandacht was er van diverse media en
ook zijn er opnames gemaakt van de
dropping. Tevens vloog Huib Kaan
mee die beelden en foto’s gemaakt
heeft voor de promotiefilm van de
stichting en de Auster.
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Nieuws…
Vanwege de zware buien en de harde
stormachtige wind hebben we helaas
niet kunnen vliegen tijdens de Zeeuwse
Veteranendag op 18 juni. Ook de twee
North American Harvards konden
vanwege het weer niet starten. Volgend
jaar hopen we weer “acte de presence”
te geven op dit Zeeuwse evenement
voor de veteranen.
8 juli as zullen we het boekje van Corstiaan
Prince presenteren. Het boekje geeft de Royal
Air Force uiteindelijk de aandacht die het verdiend. Veel is geschreven over hoofdzakelijk de
oorlogsvoering op de grond tijdens de bevrijding
van Zeeland in 1944. In dit boek wordt de omvangrijke taak van de Royal Air Force ruim beschreven. Een mooi naslagwerk van de strijd voor de bevrijding van Zeeland. Met
overzichtskaarten en unieke foto’s. Corstiaan Prince (Zierikzee, 1980) voltooide in
de zomer van 2009 zijn master militaire geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam. Vooral de beide wereldoorlogen en de Nederlandse militaire
geschiedenis hebben zijn grote belangstelling.
Chris Lorraine, oud RAF vlieger, Klu vlieger, directeur van de Militaire Luchtvaart
Autoriteit(MLA) en voorzitter van de Royal Air Force Association Amsterdam zal
het eerste boekje in ontvangst nemen. Hij zal het boekje in stijl binnen brengen.
Het boekje wordt namelijk met de Spitfire van de Koninklijke Luchtmacht
Historische Vlucht naar Midden Zeeland gebracht.
Aanvang presentatie 13:30.
Locatie Restaurant vliegveld Midden Zeeland.
De verkoopprijs is € 9.95 en zal via verschillende winkels en musea verkocht gaan
worden.
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Museumstuk…
Deze keer een Amerikaans stuk. Een stalen stoel welke uit de zee opgevist is.
Na onderzoek bleek dit een stoel afkomstig te zijn van een Amerikaanse B24
bommenwerper. Deze geheel stalen stoel was vrijwel de enige bescherming
tegen Flak en kogels die de cockpitbemanning van dit toestel had. De keus voor
dit museumstuk is gemaakt omdat het crashverhaal in deze Airmail ook over
een dergelijke stoel gaat. Een wonderlijk verhaal waarbij deze gepantserde stoel
een belangrijke rol speelt en waarschijnlijk het leven gered heeft van één van de
bemanningsleden van de op 23 juni 1944 bij Oost Souburg verongelukte
bommenwerper. Het gewicht van deze stoel bedraagt ruim 80 kilo.
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Adoptieprogramma WTV van CWGC graven
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 l
Commission (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 kosteloos. Het enige wat wij vragen is om minimaal 1x per
jaar aandacht aan het graf te besteden. Bijvoorbeeld op de 4e mei.
Door de provincie zeeland is een
boekje uitgegeven genaamd “Fietsen
langs sporen van de oorlog.” Alle
bezienswaardigheden uit het oorlogsverleden staan er in vermeld en de
routes lopen o.a. langs de oorlogs
musea waaronder WtV. Een mooi
naslagwerk en een reeks fietsroutes.
Te koop via onze stichting voor €
9,90.

Via Dhr Jan Brandenburg uit Sluis hebben
we weer diverse spullen mogen ontvangen. Oorlogsboeken, flyers, gereedschap,
een zelfgemaakt Fokker T5 vliegtuigje
van aluminium en een blik gemaakt van
een koperen huls. Hartelijk bedankt voor
het opnieuw schenken van de nodige
spullen aan WtV.
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Crashes Zeeland WOII: deel 19
Op 23 juni 1944 werd er een aanval(missie 435) uitgevoerd door 568 B17’s en
B-24’s op V1 opstellingen en vliegvelden in het noorden van Frankrijk. Eén
B17 en zes B24’s gingen tijdens deze aanval verloren. Eén van de B24
vliegtuigen, een type H met serienummer 41-28619 werd, vliegend op een
hoogte van 18.000 feet, geraakt door Flak. Dit was afkomstig van Marine Flak
Abteilung(MFA)810. Tijdstip van aanschieten was 20:37. Het toestel vloog in
brand en explodeerde kort daarop. De wrakstukken kwamen brandend op
diverse plaatsen neer. De romp van de Liberator kwam neer bij hofstede
“kromwege” aan de Visoweg te Oost Souburg. Zes bemanningsleden kwamen
om het leven. Twee van de drie overlevenden werden tijdelijk schuilgehouden
in een schuilkelder van dokter Huisman, maar uiteindelijk werden ze alle drie
gevangen genomen en POW gemaakt. In juni 2011 werden we attent gemaakt
op een interview met één van de drie overlevenden, Jack Raiser. Hij vertelt dat
hij zeer waarschijnlijk de explosie overleefde vanwege de gepantserde stoel.
Zijn arm die wel buiten de stoel stak, omdat hij daarmee de gashandles
bediende, raakte ernstig beschadigd. De bemanning bestond uit:
T/Sgt. Jospeh F. Sills KIA
2Lt. Jack H.G. Raiser WIA/POW
S/Sgt. George S. Layman KIA
2Lt. John F. Gentile WIA/POW
S/Sgt. Alfred W. Larson KIA
2Lt. Arthur L. Foremann WIA/POW
S/Sgt. Quinto B. Vittori KIA
T/Sgt. Lonnie O. Morris KIA Jack Raiser anno 2011 foto’s Pensacola News
Sgt. Robert W. Neily KIA
Journal, Copyright 2011
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100 jaar Luchtvaart in Zeeland
Ons evenement begint vorm te
krijgen. Het voorlopige programma is te vinden op de website en
wordt nu regelmatig verder aangevuld. Een lijst met de aanwezige
vliegtuigen zal binnenkort ook op
de site te vinden zijn. Een luchtvaart evenement dóór en vóór de
gebruikers van vliegveld Midden
Zeeland, de toerist en de Zeeuwse
bevolking. Voor meer informatie
zie www.wingstovictory.nl
Posters zijn gratis te bestellen via
de stichting WtV.
Het evenement is vrij toegankelijk.
Zaterdag 25 juni was er een
alternatieve veteranendag in Ter
Rede Vlissingen. Dit voor veteranen die niet in staat waren de
landelijke veteranendag in Den
Haag te bezoeken. Allerlei
activiteiten en stands waren voor
deze dag ingericht. WtV heeft
tijdens deze dag ook een stand
ingericht. Voor de stichting een
nuttige dag, daar er nieuwe
contacten zijn gelegd en een
aantal dingen aan de stichting
geschonken werden.
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Eul en
Airmail Nr. 16 oktober 2009

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 wilt worden als vrijwilliger voor de stichting Wings to Victory, wees
welkom! We zoeken mensen op allerlei gebied. Timmeren, film&foto, research,
rondleidingen, onderzoeken, vliegtuig onderhoud etc.
U eens
langs om
te bekijken wat we allemaal doen.
rmailKomt
Nr. 16
oktober
2009

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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Nieuws…
.

Door een tweetal studenten van de Hogeschool Zeeland is een onderzoek
uitgevoerd naar de haalbaarheid van de plannen van Wings to Victory.
Zowel het toeristen aanbod alsmede de haalbaarheid van de stichtingsplannen op financieel vlak zijn onderzocht. Beide plannen zijn op 23 juni
gepresenteerd en de resultaten zullen verwerkt worden in het business plan
van de stichting. De resultaten geven aan dat er voldoende potentieel is om
de plannen tot uitvoer te gaan brengen.
Per vliegtuig werd een bezoek
gebracht aan White Waltham in de
UK. Voor een aankoopkeuring van
een Tiger Moth. Dit voormalig
oorlogsveld was de thuisbasis van
de Air Transport Auxilary(AAF).
Meer dan 300.000 vliegtuigen
werden gedurende de oorlog door
de veelal vrouwelijke pilotes
afgeleverd op de vliegvelden in de
UK. Ook de deHavilland School of
Flying was gevestigd op dit
vliegveld. De Tiger is inmiddels op
zijn nieuwe thuisbasis Seppe
gearriveerd.
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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.
Deze keer een foto van een Fokker C-V. Graag zouden we het volgende te
weten komen:
a) wie is de jongen?
b) waar is de foto genomen?
c) wat is de registratie 60?
Wie kan helpen?
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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!
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, Taylorcraft AOP MK V 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 Taylorcraft 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.
DVD “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.
Boekjes te koop via Wings to Victory
“Vervolgingsslachtoffer voor het leven” door Jan de Smit. Een
indrukwekkend relaas van een Souburgse jongen in WO2. Met een
boodschap voor de jeugd. Verkoopprijs € 9.95.
“De RAF tijdens de Slag om de Schelde” door Corstiaan Prince. De rol van
de RAF gedurende de bevrijding van Zeeland. De RAF krijgt nu de aandacht die het verdient. Verkoopprijs € 9.95. Een fraai naslagwerk.
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Programma 2011
5 juli:
8 juli:
13 juli:
23 juli:
17-20Augustus:
17-20 augustus:
20 augustus:
2 en 3 september:
September:
3 november:
11 november:
11 november:

Bezoek zandplaten door leden WtV
Presentatie boek: “de RAF tijdens de slag om de Schelde”
bezoek Mark van den Dries en lid bemanning B24
Flyby over monument bemanning Blenheim F/Lt Lewis
Vliegweek 100 jaar Luchtvaart Zeeland
Wings to Victory Fly In
Scheldevlucht
Bezoek Duxford Airshow per vliegtuig
Presentatie Businessplan WtV
Kranslegging graf MacLeod te Zoutelande
5 jaar Wings to Victory
“Poppy Day”

Wings to Victory wordt 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, Taylorcraft AOP MK V
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.

Na het grote onderhoud wordt er nog regelmatig aan de vliegtuigen PHNET en de PH-UCS gewerkt. Wilt u eens een keer meehelpen?
Meld u aan via de stichting.

Stichting Wings to Victory wordt
ondersteunt door:

.
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