
Golden OI< de luchtvaart

de moeite van het bezoeken waard!



Vliegveld Seppe en
het 'Vliegend Museum Seppe'

Op minder dan tien kilometer afstand van de plaats waar in 1909 voor de eerste keer in
Nederlandeen vliegtuig het luchtruim koos, ligt vliegveld Seppe. Dit gezelligevliegveld, dat ligt
in de recreatie-gemeente Halderberge, werd in 1949 gesticht door Adrie en Truus van
Campenhout. Het veld, temidden van de bossen en heidevelden van West-Brabant, isvooral
's zomers een attractie die vele recreanten de gelegenheid biedt kennis te maken met de klei-
ne luchtvaart.

Begin 1990 is het Vliegend Museum Seppe door een aantal zeer enthousiaste liefhebbers van
de historische luchtvaart opgericht. In 1999 werd een mijlpaal bereikt met de feestelijke ope
ning van een nieuwonderkomen, groter en beter toegerust om bezoekers te ontvangen. Het
museum biedt het publiekde unieke combinatie vaneen educatief gedeelte over de geschie-

denis van de luchtvaart

en een collectie vlieg-
waardige historische
vliegtuigen waarvan de
oudsteuit1929stamt.

Het begon allemaal vlak
na de oorlog. In 1946
besloot Adrie van

Campenhout (beter be-
kend in de vliegerij als
"Campie") te gaan vlie-
gen.

Na vele worstelingen met
zijn instructeurs had
Campie dan toch zijn

brevet gehaald. Maar Campie wilde meer. Hij kreeg het idee om een eigenvliegveld te hebben,
maar het was moeilijk om een goede locatie te vinden. Tot op zekere dag de ketting van zijn
motorfiets brak toen hij langs de plaats reed waar nu het veld ligt. Door de DUW (een soort
naoorlogse werkverschaffing) werd het veld geegaliseerd. Campie vond ook dat bij een vlieg
veld een restaurant hoorde, dus kocht hij in Roosendaal voor weinig geld twee bouwketen die
op het veld aan elkaar werden gezet. Dit leidde later tot de bouw van restaurant "de Cockpit".
In 1947 kocht Campie zijn eerste vliegtuig, een Bucker Bestmann. In 1948 werd dit toestel
alweer verkocht vanwege de hoge kosten. Daarna werd een Piper aangekocht en op Eindhoven
gestald omdat Seppe in die tijd nog een zweefvliegveldwas. Op 14 Juli 1961 werd Seppe tot
officieel luchtvaartterrein aangewezen en werd toestemming verkregen om een hangar neer te
zetten. Uiteindelijk heeft Campiehet veld verkocht aan de huidige eigenaren(de gezamenlijke
Westbrabantse gemeenten en de Kamer van Koophandel, verenigd in de NVViegveld Seppe),
en is in 1966 havenmeester geworden op wat vroeger zijn eigen veld was. Lang heeft hij er niet
van mogen genieten daar hij al vrij snel ernstig ziek werd en in 1968 is overleden.



Tentoonstellingsruimte
en

restauratie projecten

Het museum biedt onderdak aan een aantal antieke

vliegtuigen in een perfecte staat. Door de jaren heen varieert
de collectie van deze luchtwaardige vliegtuigen, er staan
onder andere een Auster mk5 (1944), drie De Havilland
vliegtuigen uit de periode 1928-1939 (Gipsy Moth, Hornet
Moth en TigerMoth) en een Piper Cub (1954). Verder kunt u
ondermeer de Ryan PT-22, de Luscombe 8F Silvaire, de Saab
91D Safir, Yak-52, en twee zelfgebouwde Lancairs 360
bewonderen. Een statisch model is de replica van de Wright
Flyer uit 1903 en er is bovendien een bijzonder reconstruc-
tieproject van een Messerschmitt Bf109G, neergeschoten in
1943 en een aantal jaren geleden opgegraven. Naast deze vliegtuigen stellen we allerlei
andere bezienswaardigheden ten toon. Naast honderden modellen zijn er opengewerkte
lijn-, boxer-, ster- en straalmotoren, allerlei propellers, diverse instrumenten, kleding, foto's
en documenten uit diverse periodes van de historie van de luchtvaart te bezichtigen.
Op educatief gebied gaan we met verschiilende projecten aan de slag: de historie van de
luchtvaart, uitleg over en demonstratie van beginselen van de aerodynamica (hoe vliegt
een vliegtuig), en een replica van de Wright windtunnel (1901). Verder zijn er enkele "link
trainers" uit de veertiger en vijftiger jaren.

Een winkel (met souvenirs en andere
luchtvaart-artikelen) en computers met
flight simulators completeren het geheel.
Van tijd tot tijd zijn er thematentoonstel-
lingen.
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Organisatie

Het museum wordt

beheerd door de

Stichting Vliegend
Museum Seppe.

Het bestuur van deze

stichting bestaat in
meerderheid uit

leden van de

Vereniging Vliegend
Museum Seppe.
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De mens

achter het

museum

De stuwende kracht

achter het museum zijn
de vrijwilligers, de
leden van de vereni-

ging en vele anderen
met een warm hart

voor de luchtvaart.

De belangstelling voor
oudere vliegtuigtypes
groeit. Het museum stelt
zich dan ook ten doel om

historische vliegtuigen aan te trek-
ken, te restaureren en eventueel
in vliegende staat te brengen
en te houden. Het museum wil

voorkomen dat vele "oude kisten

voorgoed verdwijnen.
Veel van onze enthousiaste leden

zijn betrokken bij de restauratieprojecten.
Voltooide projecten zijn de Piper J3c Cub
PH-GEN, Tipsy Nipper OO-EFA en de
Auster mk 5 PH-NET, ook bekend als het
"waddenvliegtuig".
Het laatste voltooide project is een replica
van de Wright Flyer, die in 1903 in Amerika
de eerste gemotoriseerde vlucht maakte.



Als lid van het museum, en als gebrevet-
teerd vlieger, staan de Piper Cub PH-VCY,
en de Auster mk 5 PH-NET, en van tijd tot
tijd andere vliegtuigen, tot uw beschikking.
Als u meer wilt weten over de prijzen,
gebruiksvoorwaarden en een eventuele
kennismakingsvlucht, neem dan contact
op met het museum.

Tentoonstellingen en andere
activiteiten

Het Vliegend Museum Seppe organiseert
regelmatig tentoonstellingen. Van tijd tot
tijd worden we ook gevraagd om in vlieg-
shows of herdenkingsvluchten (zoals ope-
ratie Market Garden) te participeren.
Een keer per jaar organiseren we in samen-
werking met anderen een gezellige
navigatievlucht.

Als ook uw ideaal de liefde
voor de "vroege vogels" is,
wat is er dan mooier dan zich
met deze hobby bezig te
houden!
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Staartwielvliegen

Het Vliegend Museum Seppe
is een van de weinige orga-
nisaties in Nederland waa

een extra dimensie aan

vliegen kan worden toege-
voegd of liever gezegd:
waar we vliegen zoals het
vroeger ging, namelijk met staartwielvliegtuigen.



Hoe kunt u het museum steunen?

• Vrijwilliger
Het museum steunt in grote mate op enthou-
siaste vrijwilligers. Zij geven rondleidingen,
zorgen ervoor dat het museum zoveel moge-
lijk wordt opengesteld voor het publiek.

Uit de film "Out of Africa"

Zij werken mee aan de exposities, evene
menten en projecten,- zij knutselen, klussen
denken mee en verzorgen de Nieuwsbrief en de
PR-activiteiten, organiseren arrangementen en
kinderfeestjes. Als vrijwilliger krijgt u regelmatig de
vrijwilligersmail en de Nieuwsbrief toegezonden, en
heeft u recht op vrije toegang tot het museum en evene
menten. Tevens kunt u de vrijwilligersmiddagen en feestavon-
den bijwonen. Kortom, als u het museum en de historische lucht
vaart een warm hart toedraagt, meldt u aan, en kom de
gelederen van ons vrijwilligerscorps versterken!

• Verenigingslid
Het lidmaatschap van de vereniging is er voor ieder-
een die nauw betrokken wil zijn bij het museum, op
wat voor manier dan ook: u kunt rondleidingen geven, fly-in's bezoeken, vliegtuigen restaureren, zelf
vliegen, knutselen en klussen, meedenken, meewerken aan de Nieuwsbrief, organiseren van ten
toonstellingen en evenementen en vult u zelf maar wat in. Het lidmaatschap kost € 100,00 per jaar,
een lid van hetzelfde gezin betaalt € 50,00 en het jeugdlidmaatschap (tot 18 jaar) is € 30,00 per

jaar. De leden kunnen gebruik maken van
enkele vliegtuigen, krijgen periodiek de
Nieuwsbrief toegezonden, hebben vrije toe-
gang tot evenementen op Seppe en zijn wel-
kom op "vriendendagen".

• Donateur oftewel

"Vriend van Seppe"
U krijgtvrije toegang tot het museum en diver
se evenementen van het museum, de perio-
dieke toezending van de Nieuwsbrief en u
bent welkom op de "vriendendagen". Ook
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alle helpende handjes in wat voor vorm dan
ook zijn natuurlijk welkom.'Vriend van
Seppe" bent u al voor een bijdrage van
€ 30,00 minimaal per jaar.

• Sponsoring
Sponsoring is voor het museum zeer belang-
rijk. Vele vormen van sponsoring zijn moge
lijk en ook de tegenprestaties van de kant

van het museum zijn legio. We denken
aan personeelsuitjes, reclame in het
museum en de rondleidingen van uw

gasten. Met speciale zakelijke arrange-
menten bieden wij u voorts de mogelijk-

heid om rondvluchten en ballonvaarten te

maken en te genieten van een heerlijke bar
becue. Voor meer informatie over de moge-
lijkheden van sponsoring kan te alien tijde
contact worden opgenomen met het muse
um.

Het museum is soed toegankelijk en

toegerust voor lichamelijk gehandi-

capten (rolstoel aanwezig en

aangepaste toiletvoorzieningen).

Voor de kinderen is er een

speelhoek waar ze hun eigen

vliegtuig kunnen bouwen van

K'nex.

Voor scholen ligt er een speciaal

werkpakket klaar.

Vliegveld Seppe heeft restaurant

faciliteiten.

Een bedrijf verzorgt rondvluchten.

Openstelling en rondleidingen
Rondleidingen zijn te alien tijde mogelijk (zie website). Groepen en individuele personen krijgen
onder begeleiding een introductie in de wereld van de kleine luchtvaart. Ook komt de historische
luchtvaart en de geschiedenis hiervan in het bijzonder aan bod. U komt van ieder vliegtuig de
eigenschappen en bijzonderheden te weten, en u krijgt ook uitleg over de aigemene gang van
zaken op een vliegveld.



Het Vliegend Museum Seppe
bouwt aan

de toekomst van het verleden
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Fotografie:
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Bereikbaarheid

Vliegveld Seppe is gemakkelijk bereikbaar per auto, touringcar en openbaar vervoer. U

vindt vliegveld Seppe langs de A58 Breda-Roosendaal, afslag 21. Openbaar vervoer via

NS Roosendaal en treintaxi.

Vliegend Museum Seppe

Bezoekadres: Pastoor van Breugelstraat 93 a
4744 RC Bosschenhoofd

telefoon 0165-321335

website www.luchtvaartmuseum.nl

e-mail info@luchtvaartmuseum.nl

girorekening: nummer 955.94.54 t.n.v.
Vliegend Museum Seppe te Bosschenhoofd

website: www.Iuchtvaartmuseum.nl e-mail: info@luchtvaartmuseum.nl


