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Dit jaar werd besloten nieuwe folders te laten drukken, de oude voorraad was bijna op en 

behalve dat er steeds meer informatie over ons wordt gezocht via Internet (diverse websites, 

niet alleen die van de AVOG) bestaat er nog steeds belangstelling voor onze folder. Voor 

sommige doeleinden blijkt de folder toch onmisbaar te zijn. Besloten is daarom een nieuwe 

voorraad van 5000 exemplaren te laten drukken. 

Ook voor onze stichting geldt dat er rekening moet worden gehouden met de nieuwe 

privacywetgeving in het kader van de AVG. (Algemenen Verordening Gegevensbescherming)  Bij 

het realiseren van onze nieuwe website, die voor 2018/2019 gepland staat, zal hiermee rekening 

worden gehouden.  Tijdens de bestuursvergadering werd in meerderheid besloten toch weer de 

zomeropenstelling in 2018 doorgang te laten vinden.  De bezoekersaantallen tijdens de 

zondagen in juli en augustus 2017 waren niet bijzonder hoog, maar een meerderheid was 

desondanks van mening dat er wat langer in jaren ervaring moet worden opgedaan met die 

openstellingen om t.z.t. een definitief besluit te nemen. 

Bij het overbrengen van het Bevrijdingsvuur uit Wageningen naar de gemeente Oost Gelre 

hebben de estafettelopers naast de plaatsten in de centra van Groenlo en Lichtenvoorde óók 

ons museum als “tussen station” bezocht, de verwachting is dat dit in volgende jaren weer zal 

worden herhaald. 

Dit jaar werd de plafondverlichting in ons museum voor het grootste deel vernieuwd. De oude 

TL-buizen zijn vervangen door nieuwe LED-lampen. Nadat de meterstand van de 

elektriciteitsmeter eind 2018 werd opgenomen bleek het verbruik over 2018 al met bijna 40% te 

zijn gedaald. (39,88 %)  Het is de bedoeling dat in een v.d. komende jaren de resterende oude 

TL-buizen in het oude gedeelte van het museum ook nog zal worden vervangen. 

Ook voor 2018 werd weer subsidie van de gemeente Oost Gelre ontvangen waarvoor wij deze 

gemeente zeer erkentelijk is, terwijl ook weer een behoorlijk bedrag aan fooien werd 

ontvangen. 

In totaal bezochten 16 scholen ons museum, waarvan 11 basisscholen. Hiervan kwamen er 3 uit 

de gemeente Oost Gelre en 9 elders uit de Achterhoek. (Neede, Zelhem, Zeddam, Beek en Etten)  

Daarnaast kwamen er nog 5 scholen van het voortgezet onderwijs, in 2017 was dat niet het 

geval, toen kwamen er uitsluitend basisscholen. 

In totaal brachten 66 groepen een bezoek aan ons museum, in 2017 waren dat er 72, een lichte 

daling t.o.v. 2017 van 8%.  Ook in 2018 waren er weer diverse buitenlandse bezoekers, 

familieleden van omgekomen vliegeniers uit de Tweede Wereldoorlog, dit jaar zowel uit 

England, Amerika (groep Mia Lelivelt/Lichtenvoorde) als ook uit Australië en Nieuw Zeeland. 

(groep Bennie Schreurs/Markelo)  Allen hadden relaties met neergestorte vliegtuigen o.a. 

neergestorte bommenwerper in Azewijn en Salland. 

Aan het eind van 2018 werd aan ons museum nog een propeller-spinner geschonken van de 

Lancaster PD331 die aan de grens met Duitsland in Huppel was neergestort op 23 oktober 1944. 

Dit exemplaar had lange tijd op een zolder bij de naastgelegen boerderij gelegen en is na een 

gritstraalbeurt in het museum geplaatst ter nagedachtenis aan de 7-koppige bemanning die 

destijds in z’n geheel omkwam. 

Ten slotte ontvingen wij in december 2018 nog een schenking uit Luyksgestel van een zestal 

zuurstoftanks, motor- en andere vliegtuigonderdelen van een Amerikaanse B-17 die in het 

zuiden van Noord-Brabant een noodlanding had gemaakt, ook dit materiaal is aan de collectie 

toegevoegd en is inmiddels tentoongesteld. 

 

’s-Hertogenbosch, 5 februari 2019    -     P. Monasso, secretaris  


