
     Jaarverslag werkgroep luchtvaart 2019 
 

Samenstelling van de werkgroep 
Doewe Pelleboer (contactpersoon), Hendrik Cazemier, Berend de Vries. Dit jaar 
overleden is werkgroeplid Gerard Determeijer. Nieuwe werkgroepleden dit jaar zijn 
Gert van Lingen en Marcel Bonder. 

 
Werkgroep activiteiten 

- De werkgroep kwam in 2019 vier keer bijeen;  
- Luchtvaartboeken en tijdschriften die als geschenk zijn aangenomen zijn op 21 maart 

overgedragen aan het archief van het Aviodrome; 
- Op 27 maart werd door Hendrik Cazemier en Doewe Pelleboer een presentatie 

gegeven bij de Historische Vereniging Zuidlaren; 
- Op 15 april heeft Hendrik Cazemier in Eelde een presentatie gegeven bij de 

Protestant Christelijke Ouderen Bond (PCOB); 
- Op 20 april werd door Hendrik Cazemier en Doewe Pelleboer een presentatie 

gegeven bij een bijeenkomst van de besturen van noordelijke historische 
verenigingen. 

- In mei werd door Hendrik Cazemier keer een presentatie gegeven aan de klassen 8 
van de OBS Ter Borgh mbt de neergestorte Lancaster bommenwerper in de WWII; 

- Op 30 oktober heeft de werkgroep een mini-excursie gehad bij het op het vliegveld 
gevestigde General Enterprises / Cirrus Sales & Services; 

- Op 23 november heeft Doewe Pelleboer een presentatie gegeven bij het complex 
van RLS1957. 

 
Contacten met derden 

- Vertegenwoordiging van de werkgroep heeft vier keer deelgenomen aan vergadering 
van de Stichting Vrienden Groningen Airport Eelde; 

- Vertegenwoordiging van de werkgroep heeft deelgenomen aan een bijeenkomst van 
het Omgevingsplatform Groningen Airport Eelde; 

- Vertegenwoordiging van de werkgroep heeft twee keer deelgenomen aan een avond 
waar het Mobiel Medisch Team in gesprek is met bewoners uit de omgeving. 

 
Schenkingen 

- Door een plaatsgenoot werd brief van Haijo Hindriks uit januari 1931 ter 
beschikkingen gesteld. De inhoud gaat over het proces van het verkrijgen van een 
vergunning voor een brandstoftank bij het vliegveld in oprichting. Dezelfde 
plaatsgenoot brengt ook een bouwtekening uit 1946 voor een tijdelijk (zomer)huisje 
dat bij de grote bunker gebouwd moet worden als tijdelijk onderkomen voor nieuw 
personeel. Beide documenten aangeboden aan wg archief. 

- Nabestaanden van een voormalige Rijksluchtvaartschool-medewerker hebben 
fotoboeken met foto’s van de Rijksluchtvaartschool aangeboden.                                                                                                 


