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Rabo clubkas actie
26 mei jongstleden was de uitreiking van de Rabo clubkas actie.
In onze vorige nieuwsbrief werd verwezen naar het bedrag wat te lezen was op de cheque
die Mario vast had.
Blijkt dat dit niet goed overgekomen is, waarvoor mijn verontschuldiging.
Hier alsnog het gekregen bedrag, € 321,06.
Nogmaals namens het bestuur, hartelijk dank voor de door u aan ons gegeven stem.

Herdenking 22 sept 2018

Herdenkingsdienst St. Luciakerk aanvang 19.00 u
Herdenking Monument aanvang 19.45 u

Adoptieschool 2018 – 2019 BS ’t Baken
Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door:
Gemert Fire Brigade Pipes & Drums

U bent van harte welkom bij de herdenking 74 jaar vrijheid.
Een impressie van de herdenking en de adoptieschool BS ’t Baken in onze
volgende nieuwsbrief.

Zomaar ’n monument
Dit maal niet ver van huis.
12 augustus 1942 03:30 uur, een brandende bommenwerper scheert langs de woning van de familie
Van Heugten aan de Vaarsehoefweg in Lierop. Het vliegtuig stort even verderop in een dennenbosje
neer.
De bommenwerper was een Wellington Mk III, de BJ603, die behoorde tot No. 156 Squadron, No. 3
Group.
De Wellington was een twee motorige middel-zware bommenwerper uit de eerste jaren van de
Tweede Wereldoorlog. Deze, door Vickers-Armstrong gebouwde bommenwerper, werd ontworpen
midden jaren dertig.
In de avond van dinsdag 11 augustus 1942 vertrokken 154 Engelse bommenwerpers, waarvan 68
Wellingtons, van hun bases in Engeland voor een nachtelijke aanval op de stad Mainz in Duitsland,
bij Frankfurt am Main. De BJ603 vertrok om 22:39 uur (plaatselijke tijd) vanaf vliegveld Alconbury.
Mainz werd gebombardeerd omdat het een groot knooppunt in het Duitse spoorwegennet was.
Deze tot monument omgevormde zwerfkei herdenkt de bemanningsleden van een Engelse
bommenwerper die hier, in de bossen bij Lierop, op 12 augustus 1942 neerstortte.

Deze zwerfkei, geplaatst aan de Vaarsehoefweg, is het monument met daarop geplaatst een
plaquette.

De omgekomen bemanningsleden zijn:
Sergeant Morris, William Richard (20 jaar)
Sergeant Moss, Robert William (23 jaar)
Sergeant Murray, Donald Emslie (22 jaar)
Sergeant Pearl, John Alister (22 jaar)
Pilot Officer Taylor, Charles Frederick (32 jaar)
Allen zijn begraven op de algemeen Eindhovense begraafplaats te Woensel

75 jarige Herdenking

Aangepast logo
Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen van de festiviteiten welke plaats zullen
vinden rondom 22 sept 2019.
Wij houden u op de hoogte van deze voorbereidingen in de volgende nieuwsbrieven.

