SPITFIRE Mk IX in het First Wing Historical Center
THE GOLDEN FALCON
BEVEKOM
Wij hebben het initiatief genomen om in het centrum van ons museum een kopie te plaatsen
van de Spitfire Mk IX en dit zoals hij gevlogen heeft in de Royal Air Force kleuren zowel in
het 349e Smaldeel als in het 350e Smaldeel.
Wij hebben voor een replica gekozen daar vandaag de dag een origineel exemplaar
onbetaalbaar is. Onze keuze viel op een replica van uitzonderlijke kwaliteit vervaardigd door
de engelse firma GB Replicas in Catfield /United Kingdom.
De Spitfire is een emblematisch toestel dat een plaats moet hebben in onze verzameling
vliegtuigen die op Bevekom hebben gevlogen.
U zal bij ons de volgende types vliegtuigen kunnen bewonderen: Spitfire, Gloster Meteor,
Hawker Hunter, Starfighter F-104 en de Fighting Falcon F-16. Enkel de CF-100 Canuck zal
ontbreken.
De replica van de Spitfire Mk IX zal gepresenteerd worden op zijn landingsgestel en zal de
kleuren dragen, respectievelijk van het 349e Smaldeel aan de ene zijde en aan de andere
zijde die van het 350e Smaldeel. Op termijn hopen wij ook de cockpit te kunnen
reconstrueren.
Het budget om dit project tot een goed einde te brengen bedraagt ongeveer 60.000 Euro en
dit in de hoop dat de Brexit ons geen parten speelt.
Een groot gedeelte van dit budget is reeds gedekt door onze eigen middelen en vooral door
beloftes gemaakt door belangrijke schenkers.
Anderzijds hebben wij ook uw steun nodig. Vandaar dat we ook beroep doen op uw bijdrage.
U kan uw gift doen op het hiervoor bestemde rekeningnummer:
The Golden Falcon Spitfire Mk IX project
IBAN: BE56 0018 7251 6288

BIC: GEBABEBB

BNP Paribas Fortis

Mededeling: Naam, voornaam en/of firma.

Ons streefdoel is de Spitfire in Oktober 2020 te kunnen voorstellen en dit om de smaldelen te
herdenken die in 1946 in Bevekom zijn aangekomen. Dank U.

Ter informatie: Wij hebben de datum 30 April vooropgesteld om de nodige fondsen ter beschikking te hebben zodoende dat we
ons project kunnen waar maken.
Indien we het nodige bedrag niet kunnen verzamelen zullen de belangrijke giften teruggestort worden aan de schenkers. Het
saldo zal desgevallend besteed worden aan het herstellen van de Starfighter FX-15 die reeds in ons bezit is.

" Onze vereniging 'The Golden Falcon' beheert het museum '1st Wing Historical
Center' waarvan de leden, vrijwilligers zijn die het glorieus verleden van het vliegveld
te Bevekom-EBBE/Belgie in ere houden"
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