Vliegend Museum Seppe in vogelvlucht
Vliegend Museum Seppe is een non-profit organisatie die zich ten
doel stelt luchtvaarthistorie te bewaren en ten toon te stellen. Het
museum wordt draaiende gehouden door een groep leden en vrijwilligers,
die zorgen voor het openstellen van het museum , rondleidingen geven, en
de collectiestukken en hangaar onderhouden .
Het museum werd in 1990 opgericht door een aantal enthousiaste
vliegers, die hun eigen historische vliegtuigen als eerste collectiestukken
in brachten. Sinds die tijd is Vliegend Museum Seppe zowel in omvang
als naam alleen maar gegroeid. In de eerste jaren zat het museum in een
oude hangaar achter op het vliegveld, maar in 1999 werd grond
aangekocht vooraan op het veld en werd een geheel nieuwe en veel
grotere hangaar gebouwd, met genoeg plaats voor meer dan een dozijn
vliegtuigen en een groeiende verzameling replica's , motoren en andere
luchtvaarthistorische objecten. Ook werd een omvangrijke bibliotheek
aangelegd ten behoeve van de leden en vrijwilligers.
Vliegend Museum Seppe is
gevestigd op vliegveld Seppe in
Bosschenhoofd, tussen Etten-Leur
en Roosendaal, direct langs de A58
( afrit 21 Ruchphen ).
Voor meer informatie:

www.vliegendmuseumseppe.nl

De collectie
De geschiedenis van de gemotoriseerde luchtvaart begint in
december 1903 als de gebroeders Wright in de Verenigde Staten de
eerste vlucht maken in hun Flyer. Een mooie replica op ware grootte van
deze Wright Flyer vindt u in onze hangaar. Bij het zien van deze "kist", met
zijn simpele houten constructie en overal spandraden beseft men pas
goed het genie van deze twee gedreven broers .

Daarnaast is een unieke
Messerschm itt Bf109 uit
1942 te zien. Van deze
Duitse jager zijn er
wereldwijd maar een
handvol bewaard

L!::::========~~::::=====~ gebleven. Het exem plaar
in ons museum is tijdens de Tweede Wereldoorlog neergeschoten, en
wordt nu stukje bij beetje gereconstrueerd .
Ook een kijkje 'onder de motorkap' is mogelijk aan de hand van
een reeks motoren, waarvan enkele zijn opengewerkt. Zo hebben we een
stokoude Anzani driecilinder, een machtige 9 cilinder Wright Cyclone, en
een echte straalmotor in onze collectie.
degenen* die hun eigen talent
illen testen is het mogelijk plaats
nemen in een Linktrainer, een
echanische vliegsimulator uit de
ren 40 van de vorige eeuw. Houdt
hem 1 minuut 'straight and level' ?
* Vanaf 14 jaar.

Onze naam zegt het al ; we zijn een VLIEGEND museum. Het hart
van de collectie wordt gevormd door een unieke verzameling volledig
luchtwaardige historische vliegtuigen van rond 1930 tot nu. rv1et al deze
vliegtuigen wordt dan ook nog regelmatig gevlogen - Vliegend Museum
Seppe kunt u niet alleen in de hangaar zien, maar ook op
luchtvaartevenementen in heel Europa.
U vindt bij ons de prachtige
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De Havilland Tiger Moth, het lesvliegtuig van de RAF gedurende
de Tweede Wereldoorlog . Deze
met linnen bespannen tweedekker
bewijst dat romantiek en avontuur
nog steeds bestaan in de luchtvaart.
Ook van de beroemde Piper Cub, het werkpaard van de lichte
luchtvaart, is een aantal varianten in onze hangaar te vinden . Voor
liefhebbers van meer vermogen is er de imposante Yak-52 .
Bent u zelf in het bezit van een geldig vliegbrevet? Dan kunt u bij
ons terecht om de fijne kneepjes van het staartwielvliegen te leren. Ook is
er een fanatieke groep formatievliegers wier kunsten zeer geregeld in het
luchtruim van Zuid-West Nederland te bewonderen zijn .
Tenslotte is het voor
gebreveteerde en uitgecheckte
leden van onze vereniging
mogelijk om een historische Piper
Cub ( PA-18-95) te huren tegen
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een vriendschappelijk tarief.

Vliegend Museum Seppe: een museum met extra's

Faciliteiten voor bedrijven
Bij Vliegend Museum Seppe kunt u niet alleen terecht voor de
collectie. Het museum is ook bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld een
bedrijfspresentatie in een unieke omgeving . De afgelopen jaren
verwelkomden wij bijvoorbeeld een bekende fabrikant van zeer exclusieve
horloges en enkele grote banken.
De museum hangaar kan worden omgevormd tot een auditorium,
waar u uw gasten comfortabel kunt ontvangen. Audiovisuele hulpmiddelen
zijn desgewenst beschikbaar. Afhankelijk van uw wensen wordt een
pasklare oplossing aangeboden, waarbij de hangaar geheel of gedeeltelijk
tot uw beschikking staat.

Fotoshoots
Het museum is ook een prima locatie voor fotoshoots . Wilt u trouwfoto's
met een 'luchtig' tintje, of misschien een modereportage in een
bijzondere omgeving? Vraag ons naar de mogelijkheden* en tarieven .
* Plaatsnemen in de vliegtuigen is om veiligheidsredenen niet mogelijk.

Komt u ons team versterken ?
Affiniteit met de luchtvaart en interesse in een leuke hobby?
Dan zijn we misschien op zoek naar u ! Vliegend Museum Seppe
draait op de inzet van vrijwilligers, en we zijn altijd op zoek naar
gemotiveerde nieuwe mensen.
Wilt u ons bijvoorbeeld helpen met het geven van
rondleidingen, het onderhoud van de hangaar, of heeft u andere
vaardigheden te bieden, en bent u een paar middagen per maand
beschikbaar, neem dan contact met ons op, per e-mail via
info@luchtvaartmuseum.nl of telefonisch via 0165 321 335.
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Vliegend Museum Seppe
Pasloor """ Breugelsiraai 93e
4744 Re Bosschenhoofd
E-mail: info@luchtvaartmuseum .nl
Tel. : 0165321 335

www.vliegendmuseumseppe.nl

