
NL DOET 11 maart 2023: Bos en klusjesdag bij Schijnvliegveld de Kiek! 
 
 
 
Beste Goirlese politieke partijen, beste potentiële helpers, sympathisanten en/of vrienden van de 
Kiek, 
 
Op 26 oktober 2019 is de WOII plek Schijnvliegveld de Kiek, SF37 Kamerun op een spectaculaire wijze 
geopend waarbij onder andere een cortenstalen MesserschmittBF 109 (Duits jachtvliegtuig) door een 
Chinook transport helikopter werd gebracht en onder andere de toenmalige commissaris van de 
koning, de Duitse militaire attache en burgemeester Van Stappershoef mooie speeches verzorgden. 
Een indrukwekkende dag met vele toeschouwers tijdens de viering van 75 jaar bevrijding van onze 
regio. De afgelopen jaren hebben we steeds met vrijwilligers de plek onderhouden en verbeterd. Dit 
doen we als burgerinitiatief graag.  
 
Op 10 en 11 maart is het weer de landelijke NL Doet dag. Uiteraard doen wij ook weer mee nu het na 
de corona jaren weer kan. We gaan op zaterdag 11 maart verder met het verbeteren van de 
bereikbaarheid voor mindervaliden, we gaan de trap bij de bunker verbeteren, gaan bosplantsoen bij 
planten en de gebruikelijke onderhoudsklusjes doen. Dit doen we met onze vaste vrijwilligers en we 
nodigen ook weer andere geïnteresseerden uit om te komen helpen, of een kijkje te komen nemen 
op deze bijzondere plek. Uiteraard is de bunker geopend en zijn er mensen aanwezig die uitleg 
kunnen geven. 
 
Graag nodigen u en/of een delegatie van het college uit om te komen helpen of een kijkje te komen 
nemen. 
 
In verband met de voorbereidingen en de catering is het prettig als we aanmeldingen ontvangen. 
Uiteraard is een spontaan bezoek ook mogelijk. We starten rond 9.00 uur en de dag zal duren tot 
ongeveer 14.00 uur. 
 
We horen graag of er interesse is.  
 
Ter informatie is een document met achtergrondinformatie bijgevoegd. 
 
Bedankt alvast voor de aandacht.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
namens de Stichting De Vrienden van de Kiek, 
Voorzitter 
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