Beschrijvend Jaarverslag 2019 – STICHTING AVOG
Dit jaar werd onze nieuwe website gelanceerd, na geruime tijd van voorbereiding is het gelukt
een vernieuwde website in de lucht te krijgen dankzij medewerking van het bedrijf Best4u uit
Zutphen. De nieuwe site omvat meer informatie zoals de bergingslijst v.d. AVOG sinds 1972 en
wat meer fotomateriaal. De site is nog steeds 19-talig dus ook echt world wide te lezen. De
onderdelen zijn wat meer uitgesplitst en er is wat meer aandacht besteed aan het opsporen van
vermiste vliegeniers uit WOII waartoe een aantal links zijn gekoppeld in onze site, zoals
Bommenwerper Zelhem en Invader’s End.
Ook werd weer tijdens de bestuursvergadering besloten de zomeropenstelling in 2019 voort te
zetten. De bezoekersaantallen tijdens de zondagen in juli en augustus 2018 waren weer niet
bijzonder hoog, maar een meerderheid was desondanks van mening dat het goed is zo’n vijf jaar
ervaring op te doen met die openstellingen om t.z.t. een definitief besluit te nemen.
Ook voor 2019 werd weer subsidie van de gemeente Oost Gelre ontvangen waarvoor wij deze
gemeente zeer erkentelijk zijn, terwijl ook weer een behoorlijk bedrag aan fooien werd ontvangen.
Dit jaar kwam er een bijzonder boek uit van Gerrit W. Kleisen, hij is de zoon van de gelijknamige
verzetsman die tijdens de oorlog een belangrijke rol in het Achterhoekse verzet heeft gespeeld
en heeft samengewerkt met diverse bekende verzetsmensen die wij hebben leren kennen,
d.w.z. die verzetsmensen die niet zoals Kleisen omkwamen tijdens de oorlog door het grote
verraad van Willy Markus. Gerrit Kleisen heeft op twee plaatsen in Nederland zijn boek
gepresenteerd o.a. in Aalten, het boek is ook in ons museum te koop.
In juni werd aan ons museum nog een aantal onderdelen geschonken van de Stirling BK704 die
aan de grens met Duitsland in Barlo/Aalten was neergestort op 14 mei 1943.
In totaal bezochten 14 scholen ons museum, waarvan 9 basisscholen. Hiervan kwamen er 5 uit
de gemeente Oost Gelre en 4 elders uit de Achterhoek. (Borculo, Eibergen, Haaksbergen en
Neede) Daarnaast kwamen er nog 5 scholen van het voortgezet onderwijs.
In totaal brachten 67 groepen een bezoek aan ons museum, in 2018 waren dat er 66. Ook
kwamen er in 2019 weer diverse buitenlandse bezoekers, familieleden van omgekomen
vliegeniers uit de Tweede Wereldoorlog, o.a. uit England, Amerika, Australië en Nieuw Zeeland.
Op 7 september 2019 kregen wij het ontstellende bericht dat onze mede oprichtster en
penningmeester Josephien Geerdinck-Nijkamp was overleden. Wij zullen haar erg missen.
Op 24 september 2019 vond in Zelhem op de Algemene Begraafplaats een bijzondere ceremonie
plaats waarbij de officiële onthulling plaatsvond van de nieuwe grafsteen voor de bemanning
van Lancaster ED470 die op 23 september 1944 aldaar neerstortte. Na diverse bemoeienissen
zijn uiteindelijk de Engelse autoriteiten akkoord gegaan met de conclusie dat het bij de crash bij
de Gasthuisplaats om de bemanning van de ED470 ging. De nabestaanden van vier Engelse en
twee Australische vliegers hebben na lange tijd eindelijk zekerheid gekregen dat hun dierbaren
in Zelhem waren omgekomen nadat deze zo’n 70 jaar lang de status van “vermist” hadden.
Bij de ceremonie waren behalve een aantal afgevaardigden van onze stichting ook acht
functionarissen van de Royal Air Force, twee van het Engelse Ministry of Defence uit Londen en
een van de Commonwealth War Graves Commission aanwezig, naast tal van familieleden uit de
USA, Engeland en Australië.
Op 2 december werd door ons medewerking verleend aan een bodemonderzoek met de firma
Armaex op een aantal crashplaatsen in Duitsland, de radarscans moeten o.a. meer duidelijkheid
geven omtrent de juiste locaties.
Ook werd nog een oude radio aan ons museum geschonken die door de verzetsstrijders
gebroeders Kettering uit Lichtenvoorde tijdens de oorlog werd gebruikt om o.a. naar radio
Oranje te luisteren.
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