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In 2015 werd besloten het museum een tweetal weken extra open te stellen vooral op werkdagen in
verband met de herdenking van 70 jaar Bevrijding van de Achterhoek, een week voor de officiële
herdenkingsdag en een week erna. De belangstelling was niet overweldigend, op sommige dagen kwamen
er 10 tot 15 personen, op andere dagen een enkeling of niemand.
Ook werd besloten naast de reguliere openingsdagen op alle eerste zondagen van de maand, het museum
ook open te stellen gedurende alle zondagmiddagen van juli en augustus. Tijdens deze zomermaanden
verblijven veel toeristen in de Achterhoek en die wordt op deze manier een ruimere gelegenheid geboden
ons museum te bezoeken. Tijdens deze 7 extra openstellingen konden wij in totaal meer 104 bezoekers
extra verwelkomen. Voor 2016 wordt gedacht aan een voortzetting van deze zomer-openstelling, definitief
besluit hierover valt in de jaarvergadering van maart 2016.
Als nieuw bestuurslid, ter aanvulling van het huidige bestuur, werd benoemd dhr. S.T.G. Wolterink.
Hij heeft een opleiding gevolgd aan de Reinwardt Academie, een instituut dat opleidt voor een functie in de
museumwereld en aanverwante sectoren en is momenteel werkzaam bij de Stichting Geldersch Landschap
en Kasteelen. De werving van vrijwilligers is inmiddels succesvol afgesloten, er zijn er zes bijgekomen.
Aan onze collectie werden weer wat voorwerpen toegevoegd, o.a. een fragmentatiebom en onderdelen
van een Mustang die in de Achterhoek was neergestort. Ook kregen we als schenking een grote collecte
modelvliegtuigjes met bijbehorende vitrine; deze krijgen voor zover mogelijk een plaats in het museum.
Ook werd door bemiddeling van een goede relatie een exclusieve Engelse film rechtstreeks v.d. producent
gekregen over de Lancaster tijdens WOII die in onze voorlichtingsruimte vertoond mag worden als
aanvulling op onze eigen film. Volgens de producent zijn wij het enige museum in Nederland waaraan deze
film beschikbaar is gesteld.
In 2015 werd een nieuw project gerealiseerd. Er is een grote plattegrond gemaakt van de Achterhoek
waarop alle crashplaatsen van alle Achterhoekse gemeenten zijn aangegeven met gekleurde ledlampjes.
De rode lampjes geven de crashplaatsen aan van de Engelse toestellen, de blauwe de Amerikaanse en de
groene de Duitse gecrashte toestellen. Door de zeer bereidwillige medewerking van het Reclamebureau
Virupa uit Aalten, waar een van onze vrijwilligers werkzaam is, werd het mogelijk deze grote plattegrond
met kleurenlegenda voor een heel redelijk bedrag te vervaardigen. Ook de Rabobank Noord- en Oost
Achterhoek gaf hiervoor in april een royale gift, waarbij deze bank aangaf dat dit een jaarlijks terugkerende
bijdrage zal worden. De plattegrond is uniek in ons land en zal in 2016 nog op een of andere wijze officieel
worden gepresenteerd aan het publiek. In totaal is er door veel vrijwilligers meer dan een jaar aan
gewerkt.
In 2015 moest ook de 5-jaarlijkse ontheffing van het Ministerie van Justitie weer worden verlengd, het gaat
hierbij om de speciale ontheffing voor de wapenverzameling.
Ook voor 2015 werd weer een subsidie van de gemeente Oost Gelre ontvangen waarvoor het bestuur deze
gemeente zeer erkentelijk is, terwijl ook weer een behoorlijk bedrag aan fooien werd ontvangen. De
website werd weer aangepast om onze stichting ANBI-proof te houden.
In totaal bezochten 12 scholen ons museum, waarvan vijf uit de gemeente Oost Gelre en 7 elders uit de
Achterhoek. Hiervan waren 9 basisscholen en drie voor voortgezet onderwijs.
Dit jaar waren er weer diverse buitenlandse bezoekers van familieleden van omgekomen vliegeniers uit de
Tweede Wereldoorlog te weten uit Canada (Söderstrom en Richardson) en uit Australië. (Falkenmire)
Van twee omgekomen vliegeniers bezochten familieleden behalve ons museum ook met onze begeleiding
de desbetreffende crashplaatsen in de omgeving.
In totaal brachten 83 groepen een bezoek aan ons museum, in 2014 waren dat er 82.
In juli 2015 ontstonden er voor het eerst sinds jaren problemen met het evenement Zwarte Cross.
De wegafsluitingen rondom de Zwarte Cross werden dit jaar dusdanig verruimd dat bewoners van een deel
van de Europaweg niet meer naar de openbare weg konden. Ook museumbezoekers werden hierdoor
gehinderd ons museum te bezoeken op 26 juli 2015 waardoor sommigen van een bezoek moesten afzien,
terwijl anderen eerst na 900 meter lopen ons museum konden bereiken. De gemeente was kennelijk
vergeten aan een aantal inwoners een “laissez passer” te verstrekken en had bovendien geen rekening
gehouden met openstelling van ons museum op genoemde zondag. Bij de gemeente is hierover in
september 2015 schriftelijk een klacht ingediend en verzocht aan te geven welke maatregelen de
gemeente denkt te nemen om herhaling in 2016 te voorkomen. Op 11 februari 2016 was hierop van de
gemeente nog geen enkele reactie ontvangen, reden waarom een rappelbrief is gestuurd.
’s-Hertogenbosch, 11 februari 2016 P. Monasso, secretaris

