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Beste Vrienden en belangstellenden,
Welkom Met deze Nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van ons laatste nieuws en willen
wij u laten weten uw betrokkenheid bij onze Wagenmakerij zeer te waarderen.
Weer open
In de afgelopen twee jaar moesten we de deuren van onze Wagenmakerij
en Holtloze gesloten houden. Gelukkig konden we vorig jaar op
Monumentendag nog net een dag wel open.
Fantastisch dat het nu weer kan! Elke vrijdag zijn we dus open van 10.00
tot 16.00 uur. De koffie/thee staat klaar in de Holtloze.
Van maandag t/m zaterdag zijn we ook op afspraak open voor individueel
bezoek of voor groepen. Neem gerust contact met ons op. Meer info op
onze website.

Podcast
Sinds vorige maand is het verhaal van onze Wagenmakerij te beluisteren in de podcast
‘De verhalen liggen op straat’. Klik maar ‘s op het logo.
De geïnteresseerde toevallige voorbijganger kan de qr-code ook achter één van onze
kleine voorruitjes inscannen en het verhaal beluisteren.

Vliegtuig
Vorig jaar november kregen we een foto onder ogen van een groep mensen rondom een vliegtuig
aan de Schietbaanweg. De foto was genomen vanwege het huwelijk van Albert Hilberink en Hendrika
Plas in de zomer van 1942. Of dit ook het vliegtuig was dat Henk van der Heiden en Gerrit het Lam
in onze Wagenmakerij hadden gemaakt. Wij meenden van niet. Het vliegtuig was immers in 1933 of
kort daarna ontmanteld? Het vliegtuig op deze foto kon toch niet ‘ons’ vliegtuig zijn?

Of toch? Voor een nieuw verhaal in zijn podcast verdiepte Jan van der Kolk zich opnieuw in de
geschiedenis van dit vliegtuig. Hij confronteerde zoon Cees van der Heiden nog eens met de foto.
Op de romp de letters ADA. Cees: “Ada, zo heette Henks moeder”. Maar dan is dit toch het vliegtuig
wat zijn vader maakte! Daarna werd tot ons grote genoegen verder gespit in de familiefoto’s en
bleken er nog twee foto’s te zijn.

Het is ons niet precies duidelijk wie er op deze foto’s staan. Mocht u ze kennen, wilt u het dan ons
laten weten?
Jan van der Kolk had via de Inspectie Leefomgeving en Transport (toezichthouder van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat) contact met de grootste luchtvaart-data-verzamelaar van ons land
Herman Dekker. Deze legt exact alles vast op zijn website www.hdekker.info. Velen, incl. de
Inspectie, maken regelmatig dankbaar gebruik van zijn gegevens. Al meer dan 65 jaar houdt Dekker
zich bezig met luchtvaarthistorie. Hij heeft de illusie dat hij eigenlijk alles al wel heeft. Niet dus. Hij
had van ‘ons’ vliegtuig nog nooit gehoord. Het is voor hem een volslagen raadsel. Dekker doet
daarom nu een oproep om meer informatie te verkrijgen over de ‘ADA’ van Henk & Gerrit. Wat zou
het mooi zijn als hier op gereageerd wordt.

Word Vriend en steun daarmee Wagenmakerij Langenhof.
U wordt Vriend door minimaal € 25,-- over te maken op NL50Rabo0123465605
t.n.v. St. Wagenmakerij Langenhof o.v.v. Vriend. Vermeld ook uw volledige adres en e-mailadres.
Met vriendelijke groet,
Bestuur St. Wagenmakerij Langenhof en familie Langenhof
wagenmakerijlangenhof.nl

