BOEK: FOKKER VLIEGTUIGEN
Omslag boek met illustratie door: Thijs Postma
Het door het CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 in eigen beheer uitgegeven boek:
“Fokker Vliegtuigen in Nederlandse dienst in de Meidagen van 1940”
met formaat liggend A4 met een harde kaft is met ingang van 19 december te koop in het CRASH Luchtoorlog en
Verzetsmuseum ’40-’45.
De verkoopprijs prijs is € 20,00 voor CRASH donateurs en € 24,50 voor niet donateurs.
CRASH luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40 ‘45 heeft in haar museum een bijzondere collectie. Afgezien van de Fokker
C.V zijn van alle Fokker vliegtuigen die in de meidagen hebben gevlogen, resten in het museum te zien. Een aantal jaren
geleden mochten wij de toen nog in leven zijnde “Meivliegers” in ons museum ontvangen. Het was een prachtige dag,
waarbij de historie geen levendiger beeld kon bieden. In het boek zijn de verhalen opgenomen over de wijze waarop CRASH
de Fokker vliegtuigen in haar collectie heeft gekregen. Het zijn deels eerder gepubliceerde verhalen die een update hebben
gekregen naar onze laatste inzichten. Er zijn ook hoofdstukken opgenomen over de op 10 mei 1940 actieve vliegvelden in
het westen van ons land en over het ontstaan van de Nederlandse Luchtmacht. Dat geeft meer context aan de verhalen.
Daarnaast zijn persoonlijke verhalen opgenomen waardoor een beter en ander inzicht gegeven wordt aan de gebeurtenissen
in de meidagen. Wij willen met dit boek respectvol aandacht geven aan de bijdrage van de Fokkervliegtuigen in die
oorlogsdagen, maar vooral ook aan de mensen die ze vlogen en het personeel dat de toestellen weer luchtwaardig maakte
en hield. Dit boek is bedoeld als passend eerbetoon aan al deze mensen.

INFORMATIE EN BESTELLING
Om het boek te bestellen kunt u onderstaand formulier invullen. U krijgt een bevestiging van ons teruggestuurd.

Ik bestel hierbij het Fokkerboek en zal het ophalen in het museum.
Uw naam (verplicht veld)
Uw e-mailadres (verplicht veld)
Vink een onderstaande rondjes aan om te melden of u donateur bent.
Ik ben donateur (verplicht veld)

Ja

Nee

Selecteer hier het aantal boeken dat u wilt bestellen.

1

Wilt u het boek thuis gestuurd krijgen na betaling? (verplicht veld)
De verzendkosten zijn € 4,00 per boek

Ja

Nee

