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Hallo vrienden,
2020 loopt weer ten einde.
Wat ’n jaar.
COVID-19 had en heeft ons nog steeds in de houdgreep.
Mensen die in hun directe nabijheid dierbare zijn verloren, of zelf door dit virus een tijdje uit
de running zijn geweest of nog zijn.
Diverse landelijke festiviteiten in het kader van 75 jaar bevrijding werden afgelast.
De 1.5 meter afstand, mondkapjes, sluitingen van horeca en scholen, geen festivals, enz.
Toch willen wij ons als bestuur niet laten ontmoedigen.
2021 is voor de Stichting ’n speciaal jaar. Dan bestaat het monument 10 jaar.
Ook dan zullen wij een extra tintje aan 22 sept geven.
Hier komen we later uitgebreid op terug.

Zo maar ’n monument

Oosterwolde 22 juni 1944.
In de vroege morgen van 22 juni 1944, om 2.01 uur is de Lancaster LL955 van het
106 Squadron neergestort. De volledige bemanning (7) kwam hierbij om het leven.
De gemiddelde leeftijd van deze bemanning was 21 jaar.
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De bemanning ligt, in een gezamenlijk graf begraven op de Algemene Begraafplaats in
Oosterwolde.

De Lancaster LL955 vertrok op 21 juni om 23.10 uur vanaf de basis Metheringham in
Engeland en nam met 122 andere Lancasters deel aan een actie tegen een synthetische
olie-installatie in Scholven-Buer. Bij deze actie gingen nog acht andere Lancasters
verloren.
Naast de actie Scholven-Buer vond die nacht ook een actie plaats tegen een synthetische
olie-installatie in Wesseling. Aan deze actie namen 138 Lancasters deel, waarvan 38
toestellen verloren gingen.
In de nacht van 21 op 22 juni 1944 zijn in totaal 47 Lancasters neergestort. Hiervan zijn 19
toestellen op Nederlands grondgebied terecht gekomen.
Bij de locatie waar de Lancaster LL955 terecht is gekomen staat nu een infobord. Dit is op 1
mei 2015 onthuld.
Nabij de crashlocatie heeft men een fietspad aangelegd. Dit fietspad heet Lancasterpad.

Ook dit jaar heeft onze Stichting weer deelgenomen aan de Rabobank CLUBKAS-actie.

Via deze weg willen wij al die personen die op ons gestemd hebben, nogmaals hartelijk
danken voor hun uitgebrachte stem.

Tevens willen wij iedereen bedanken, die in het afgelopen jaar, zijn of haar deel heeft
bijgedragen in de aanplant of sponsoring van bloemen, planten, struiken of boompjes.
Mede, dankzij hen, konden wij het 'parkje' rondom het monument er verzorgd uit laten zien.
Onlangs nog, hebben diverse vrienden van het monument een aantal prachtige
kerstdennen gesponsord. Hierdoor blijft dit mooie plekje in Mierlo-Hout, ook tijdens de
wintermaanden groen. Speciale dank ook, aan Femma van Poppel van Slijterij 't Pijpke voor
haar bijdragen aan de kerstverlichting, die toch wat sfeer brengt in deze donkere dagen.

Tot slot nog een woord van dank richting de nabestaanden van overledenen die dit jaar op
geheel vrijblijvende wijze bloemen geschonken of geplaatst hebben bij ons
herdenkingsmonument. Voor iedereen wensen wij:

Voor meer info omtrent onze Stichting verwijzen wij u naar onze website:
https://monumentmierlohout.nl
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