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Geachte Wapenbroeders en zusters en donateurs van zowel de
Afdeling Roermond alsook de afdeling Venlo,
“Vrijheid geef je door, op 4 mei herdenken we, op 5 mei vieren wij”

Bij het verschijnen van dit info bulletin zitten we als bestuur alweer langer dan 100
dagen en kunnen we terugkijken op een drukke periode waarin een groot aantal evenementen heeft plaatsgevonden. Grotendeels werd deze periode gekenmerkt door vele herdenkingen, 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Vaak waren we getuigen van
veel jeugd die aanwezig was bij deze herdenkingen en dat is een goede zaak, zij moeten
het gedachtengoed koesteren….
Hoogtepunt van afgelopen periode was ongetwijfeld de jaarlijkse herdenking op 19
april j.l. van de negen Royal British Air Force en Royal Canadian Air Force vliegtuig bemanningsleden alsmede de verzetsmensen en militairen die in de Tweede Wereldoorlog
gevallen zijn en begraven liggen op het Oude Kerkhof. Nico Engels heeft namens de Bond
van Wapenbroeders Afdeling Roermond een krans gelegd. Een uitgebreid verslag is te
lezen op onze website, www.wapenbroederszuid.nl/roermond.
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Op 12 maart hebben een dertigtal leden van onze afdeling deelgenomen aan het uitstapje naar de KMA in Breda. Een geweldig mooie dag, fantastisch georganiseerd voor het
RCT en met veel blije gezichten na terug keer.
Op 24 april werden twee van onze Wapenbroeders verrast toen zij onderscheiden
werden met een Koninklijke onderscheiding. Hub Aendekerk werd na een goede smoes
naar den Haag gelokt om aldaar door onze minister van Defensie Mevr Jeanine HennisPlasschaert benoemd te worden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau o.a. vanwege
zijn verdiensten als grondlegger van het Holland House en de vrijwillige werkzaamheden
verbonden aan bestuurlijke taken binnen de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond
voor meer dan 15 jaren. Ook werden zijn activiteiten genoemd verbonden aan het Indië
Monument en werd hij op die manier bedankt voor zijn initiatieven verbonden aan de ontwikkelen van een cursus en workshop voor dienstverleners.
Ben Hamers werd in Schinnen, door de burgemeester benoemd tot lid in de Orde
van Oranje Nassau. Ben kreeg deze onderscheiding onder meer vanwege zijn langdurige
maatschappelijke en sociale inzet en ondersteuning als vrijwilliger. Gedecoreerde biedt
o.a. hulp aan zwakke groepen in de samenleving waarbij hij zijn verworven militaire achtergrond gebruikt om voor de rechten van anderen op te komen. In zijn vrijwilligers werk
richt hij zich met name op groepen ouderen, jeugd, buiten- en lokale culturele verenigingen, oud militairen en oorlog / vredesmissies veteranen. Dit alles ter bevordering van de
maatschappelijke en sociale contacten voor en tussen deze mensen.
De receptie van de Huzaren van Venlo kon ik helaas niet bijwonen a.g.v. andere verplichtingen die ik, terwijl ik onderweg was naar de locatie in Venlo, via de telefoon door
kreeg . Ik hoop echter binnenkort de handschoen te kunnen opnemen en de Huzaren alsnog te bezoeken in Venlo.
Het bestuur was op 26 en 27 april aanwezig bij respectievelijk de Koningsreceptie
van de VOM in Brunssum en de receptie t.g.v. de lintjesregen op het gemeentehuis te
Roermond. Op de receptie in het stadhuis van Roermond werd onze dienstverlener Hub
Aendekerk nogmaals in het zonnetje gezet nu door onze eerste burger, mevr. Donders-de
Leest.
Als voorzitter mocht ik aanwezig zijn bij de sluiting van de Javelin barracks in
Elmpt alwaar “the Band of the Corps of Royal Engineers” een mooi muzikaal optreden verzorgde, de zgn. Ceremony of the Beating Retreat (Zapfenstreich). Na meer dan 60 jaar
aanwezigheid van Britse militairen is er nu een eind gekomen aan hun aanwezigheid in
Elmpt. Het gebulder van de Tornado’s verstilde reeds in juni 2001 waarna de kazerne
bemand werd door personeel van 16 Signal Regiment, 1 Military Intel Bataljon alsmede
628 Signal Troop, en dus van de Luchtmacht over ging naar de Landmacht. De Vice Chief
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of Defence Staff, Rear Admiral Peache was de hoogste vertegenwoordiger van Britse
zijde samen met de burgemeester van Niederkrüchten, Herbert Winzen. Hoogtepunt was
ongetwijfeld de “fly-over” van een Britse Tornado tijdens het optreden van de genisten
kapel. Bij velen kwam kippenvel opzetten. De sluiting werd nogmaals (nu vanuit de civiele
hoek) herdacht een dag later, en in dit geval op het stadhuis van Elmpt, waarbij burgemeester Herbert Winzen nogmaals de Britse militairen en hun vele gezinnen bedankten
voor hun aanwezigheid in Elmpt en omstreken.
Op 2 mei hebben we met een aantal leden van de Afdeling Roermond, versterkt met
leden van andere Afdelingen uit Limburg (zo’n twintig in totaal) , acte de préséance gegeven bij de herdenking in St. Joost. De herdenking waarbij en monument onthuld werd,
memoreert de 17 jonge, gesneuvelde geallieerde militairen die op 20/21 jan 1945 het leven lieten bij de bevrijding van St Joost.
Het jaarlijkse Requiem concert in de Minderbroederskerk op 4 mei werd bezocht
door zo’n 15 wapenbroeders. Na afloop van het concert zijn we richting oorlogsmonument
gelopen alwaar om 19.30 uur de jaarlijkse herdenking van de gevallen oorlogsslachtoffers
plaatsvond o.l.v. Annie Ramakers-Dahmen. Door Hub Aendekerk, Henk Sprenger en mijzelf werd een krans gelegd namens de Wapenbroeders. Net als andere jaren waren onze
collega’s van het COM weer aanwezig. Wat opviel alhier was de zeer grote opkomst van de
jeugd. Naast ons detachement waren een groot aantal scouts en vrijwilligers van het Rode Kruis aangetreden.
Op 5 mei is onze banierdrager Jan van Dijck naar Wageningen gegaan en heeft aldaar deel genomen aan het defilé. Samen met Rob Cillekens en vele andere Wapenbroeders waren zij getuigen van een machtig mooie bijeenkomst van jonge en oude veteranen/oud militairen en burgers, ondanks het slechte weer van tijd tot tijd.
De Dag der Banieren op 8 mei was het laatste grote evenement. Dit jaar bijgewoond door zo’n 35 leden van de Afdeling Roermond in de gen Best Kazerne (de Peel). Een
groot verslag van dit zeer geslaagde evenement kan terug gelezen worden via de website
www.wapenbroederszuid.nl. Pim heeft ook hier weer zeer mooie foto’s gemaakt.
Helaas hebben we op 15 april afscheid moeten nemen van een gewaardeerde Wapenbroeder, tevens penningmeester van de Afdeling Venray/Gennip, Hennie Meijer. Met
een dodenwacht met Banier van de Wapenbroeders hebben we Hennie uitgeleide gedaan.
Een mooi laatste eerbetoon. We wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van
het verlies van hun dierbare Hennie en hopen dat we als Wapenbroeders een beetje steun
hebben kunnen geven tijdens het afscheid.
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De bijeenkomsten van een veteraan vertelt alsmede de schiet en beugel avonden
worden goed bezocht en dat is m.n. voor de bestuursleden die zich ontfermen over deze
bijna maandelijkse terugkerende activiteiten een steun in de rug. Hub, bedankt voor het
tijdelijk regelen van de beugel avond. Het beugelen is nu overgenomen door Rob Cillekens.
Thei Willen is nog steeds op zoek naar een wapenbroeder/zuster die het schieten voor
zijn/haar rekening gaat nemen. U bent dus uitgedaagd bij deze….
Wat me opgevallen is , dat er slechts mondjesmaat deel genomen wordt aan herdenkings bijeenkomsten (en dat terwijl dit een van de hoekstenen van ons bestaan is) door
onze leden. Dat kan natuurlijk komen omdat we overgegaan zijn naar m.n. via internet
verspreiden van de informatie. Een gevolg hiervan is dat onze leden die hun computer niet
of nauwelijks raadplegen, niet of onvolledig op de hoogte zijn van wat er staat te gebeuren. We hebben dan ook als bestuur afgesproken dat m.i.v. 1 mei alle communicatie via
een ouderwets stukje papier zal geschieden (naast plaatsing op onze website en via email). We hopen op die manier meer leden aan te trekken aanwezig te zien bij evenementen. Uiteindelijk is het natuurlijk wel uw keuze om deel te nemen. Vervoer naar een
plaats mag nooit een excuus zijn niet deel te nemen, dat is een kwestie van de telefoon
pakken en een bestuurslid bellen en vragen of er een plekje in een auto is. Er is altijd wel
een plekje in deze of gene auto……..Mag ik wel verzoeken dat diegenen die meerijden met
iemand anders dit ook gezamenlijk delen m.b.t. kosten, waarbij we uitgaan van 0.19 eurocent per km. Dit komt neer op 5 ct. per km als je met vier man in de auto zit. Laat de
chauffeur niet moeten vragen voor deze bijdrage.
Bij de crematie van Hennie Meijer bleek maar eens te meer dat afscheid met (beperkt) militaire eer, of Bondseer zo als we dat vaak noemen, zeer gewaardeerd wordt
door de overledene en diens familie. Als afdeling kunnen we in die behoefte voorzien
maar het is aan u om ons te informeren of u te zijner tijd met (beperkt) militaire eer
begraven of gecremeerd wilt worden. Wij dragen zorg dat uw verzoek ingevuld wordt op
de manier die u zelf wenst. Vul hiervoor de laatste wilsbeschikking in die via Hub te verkrijgen is.
In de komende maanden staan weer tal van evenementen op de agenda van onze
vereniging waarvoor al wat reclame is gemaakt in het verleden. Op 29 mei vindt de laatste “een veteraan vertelt” plaats voor de zomervakantie, daarna is het twee maanden rust
bij de stukken v.w.b. deze bijna maandelijks terugkerende bijeenkomst. Ook het beugelen
vindt nog een keer plaats in de maand mei en daarna is het ook hier even stil voor twee
maanden.
Andere evenementen om naar uit te kijken en deel te nemen zijn o.a. de jaarlijkse
herdenking in Margraten op eerste Pinksterdag 24 mei (opgave via de secretaris), de Lim-
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burgse Veteranendag op 20 juni en de Veteranendag in Den Haag op 27 juni. Op 29 en 30
juli tenslotte vindt de jaarlijkse Sjommelmert in Roermond plaats. We zijn zoals elk jaar
weer op zoek naar vrijwilligers die onze PR stand twee dagen of delen daarvan willen bemannen/bevrouwen en leden die de tweede hands spulletjes willen verkopen gedurende die
dagen. Opgave hiervoor bij Emile v.d. Elshout.
Kijk even naar onze kalender wanneer welk evenement plaats vindt. Voor diegenen
die beschikken over internet kan alle info m.b.t. onze afdeling via
www.wapenbroederszuid.nl/Roermond opgezocht worden. Zoals al eerder medegedeeld
zullen we dit info bulletin ook aan alle leden in hard copy versturen.
Voordat ik ga afsluiten wil ik graag nog Pim Ermers, onze fotograaf, bedanken voor
zijn fraaie foto’s die hij elke keer weer maakt van de diverse evenementen alwaar we als
Wapenbroeders bij betrokken zijn. Geweldig!
Beste wapenbroeders/zusters en donateurs, graag wil ik jullie uitnodigen om samen
onze doelstellingen van de Bond van wapenbroeders te realiseren, “Saamhorigheid en het
op waardige wijze blijven herdenken van alle gevallenen. Maar ook op gepaste wijze afscheid nemen van hen die ons nu of in de nabije toekomst ontvallen, zijn een paar pijlers
die hoog in mijn vaandel staan.
Als bestuur faciliteren wij, aan u om deel te nemen…….
Met Wapenbroederlijke groet
Math Weijers

**********
MEDEDELINGEN PENNINGMEESTER
Thei Willen
Telefoon: 0049 24362327
Email: thei.willen@onlinehome.de

1.Bijdrage secundaire leden.
In verband met de verhoogde afdracht m.i.v. 01-01-2015 gaat de contributie van secundaire leden omhoog van € 8,50 naar € 9,00.
Ik verzoek die leden die hun contributie nog niet voldaan hebben nu toch dringend om hun
bijdrage voor 2015 z.s.m. per bank op NL08 RABO 0174 1248 05 te voldoen. Steun uw
penningmeester, en voorkom dat we aanmaningen moeten gaan versturen.
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2.Bijdrage donateur / leden.
Ook voor de donateur-leden geldt dat diegenen die hun contributie nog niet voldaan
hebben, dit nu zo spoedig mogelijk moeten regelen. Weet u niet precies hoeveel contributie u moet betalen? Lid/donateurs betalen € 14,-- (zonder blad) en € 28,-- (met blad)

Mededeling m.b.t. het schieten:
1. 11 mei is de laatste schietdag vóór de vakantie.
Na de vakantieperiode schieten we weer op de volgende data:
10 augustus – 14 september – 12 oktober – 9 november.
2.U kunt uw bijdrage voor het schieten bij voorkeur per bank overmaken op de bankrekening van de Afd. Roermond: NL08 RABO 0174 1248 05. De bijdrage is € 3,50
per schietavond. Voor de meeste schutters: per 4 maanden € 14,00.
3.OPROEP: Om de continuïteit van het schieten te waarborgen hebben we nog schutters nodig die op regelmatige basis willen komen schieten. Dus als u interesse hebt
in de schietsport, kom dan op een van de genoemde data naar SVDL te Swalmen.
Het adres is: Schietvereniging De Leuker, Sportparklaan 2 te Swalmen.
Voor inlichtingen: thei.willen@gmail.com of telefonisch: 0049 2436 2327

**********

MEDEDELINGEN BESTUURSLID DIENSTVERLENING
Hub Aendekerk
Telefoon: 0475 337830 / 06-36275960
E-mail: hub.aendekerk@gmail.com

De zomer komt er aan.
De zon en het licht stimuleren ons in positieve zin.
De komende tijd ga ik nog enkele zieken bezoeken namens het bestuur en de leden van de
Afdeling Roermond thuis, in het ziekenhuis of in de zorgcentra, ten teken dat wij hen niet
vergeten zijn.
Wij wensen u allen beterschap en/of sterkte in uw situatie en veel gezellige dagen in een
hopelijk heerlijke zomer.
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Neem in geval van ziekte of problematische en moeilijke omstandigheden contact op met
uw dienstverlener: Hub Aendekerk.
DANKBETUIGING
Mag ik u allen, ook namens mijn echtgenote Gerda
van harte danken voor de brieven, kaarten, attenties en bloemen,
welke ik mocht ontvangen bij gelegenheid van mijn benoeming tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau op het Ministerie van Defensie in Den Haag door minister Hennis.
Mag ik u allen bedanken- op de eerste plaats Gerda en verder in de loop der jaren de besturen en leden van de Bond van Wapenbroeders en het Indië-monument voor hun bijdrage, die ze geleverd hebben om mijn inzet en werk voor (ex)militairen, wapenbroeders, veteranen, scholieren en maatschappelijke groeperingen mogelijk te maken.
Hub Aendekerk, bestuurslid Dienstverlening.

**********

MEDEDELINGEN BESTUURSLID PR
Emile van den Elshout,Bc
Telefoon: 06-11802473
E-mail: emilevdelshout@msn.com

Geachte Wapenbroeder,
Het programma.
ACTIVITEITEN
Overzicht contactavonden met schieten in 2015 (10 augustus – 14 september –
12 oktober – 9 november )
Plaats
Schietvereniging De Leuker, Sportparklaan 2 te Swalmen.
Tijden
19.30 – 22.00
Schieten
uur
Kosten schut€.3,50 per persoon per avond.
ters
Tenue
Vrij.
Aanmelden
Wanneer u aan het maandelijks schieten
7
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wilt deelnemen en u zich nog niet heeft
aangemeld, wordt u verzocht contact op
te nemen met Thei Willen E-mail en telefoonnummer: zie boven). Wij hebben nog
veel vaste schutters nodig. Komt u rustig
naar de contactavonden met schieten, ook
als u niet eerder geschoten heeft en u
belangstelling heeft voor het schieten.
Wij kunnen u dan de fijne kneepjes van
deze sport bijbrengen.

Overzicht contactmiddagen met beugelen in 2015 ( 28 mei – 27 augustus – 24
september – 29 oktober – 26 november)
Plaats
Geelenhoof, Grathemerweg 16, 6037 NR
Kelpen-Oler.
Tijden
14.00 – 17.00
Contactmiddag met beugelen.
uur
Kosten
€.5,00 per persoon, ter plaatse te voldoen.
Tenue
Vrij.
Aan-/ afmelDe maandag voorafgaande aan het beugelen
den
bij Rob Cillekens (0475 319893/ 0611120170 ; e-mail:
rob.cillekens@gmail.com
Als u niet tot de vaste groep van beugelaars behoort maar wel graag hieraan wilt
deelnemen, geeft u zich dan op bij Rob.
Om de continuïteit te waarborgen hebben
wij nog beugelaars nodig. Ook als u nooit
eerder gebeugeld heeft, kunt u zich aanmelden. U kunt het beugelen dan op de
baan leren.
In verband met de te maken kosten voor het gebruik van de beugelbaan is een
deelname van minimaal 8 personen nodig. Als er minder dan 8 personen zich voor de
betreffende beugelmiddag hebben aangemeld, zal deze beugelmiddag in principe
helaas moeten worden afgelast. Degenen die zich hebben aangemeld zullen dan
hiervan op de hoogte worden gebracht.
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We starten natuurlijk ook weer een interne competitie. Hiervoor zullen de beste
resultaten van 5 beugelmiddagen meegeteld worden. Tijdens de laatste beugelmiddag in het jaar, dus in november, zal de uitslag van de interne competitie bekend
gemaakt worden. De winnaar of winnares komt dan in het bezit van de Geelenhoofwisselbeker, beschikbaar gesteld door de familie Thei en José Verstappen van de
Geelenhoof.
ANDERE ACTIVITEITEN
Jaarprogramma 2015 (voor zover bekend)
Muzikale Stilte in de kapel van Willems Uitvaartverzorging op elke derde zondag in
mei, juni, juli, augustus en september in Roermond.

17-05: 15.00 Een Muzikale Stilte gehouden in de Kapel van Willems Uitvaartverzorging,
Kapellerlaan 71 te Roermond. Een Muzikale Stilte is een klein uurtje muziek dat de weg van stilte en meditatie bewandelt.
Geert Moonen, piano, speelt muziek van onder anderen Schubert, Chopin,
Schumann en Skriabin. Entree is gratis.
24-05: volgt Herdenking en kranslegging Margraten.
Teneu: Bondsteneu, Verenigings teneu, DT voor Militairen met groot
model decoratie. (Opgave Bij Math Weijers 06-37194396).
28-05 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
29-05 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
20-06 : 10.00 Limburgse Veteranendag in Roermond (PR stand opbouwen en bemannen). Tenue DT, Bondstenue of Verenigings tenue met groot model
decoraties.
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21-06:

15.00 Een muzikale stilte in de Kapel van Willems Uitvaartverzorging,
Kapellerlaan 71 te Roermond. Een Muzikale Stilte is een klein uurtje
muziek dat de weg van stilte en meditatie bewandelt. Veelal klassieke
muziek op piano, gitaar of een blaasinstrument.
27-06 : xx.xx Nederlandse Veteranendag in Den Haag.
19-07: 15.00 Een muzikale stilte in de Kapel van Willems Uitvaartverzorging,
Kapellerlaan 71 te Roermond.
29/30-07: xx. Met PR stand en rommelmarktkraam van Afd. Roermond op
Sjómmelmert te Roermond.
10-08 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
16-08 : 15.00 Een muzikale stilte in de Kapel van Willems Uitvaartverzorging,
Kapellerlaan 71 te Roermond.
27-08 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
28-08 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
05-09 : 14.00 Herdenking Nationaal Indië-monument in Nationaal Herdenkingspark
Roermond te Roermond.
14-09 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
20-09: 15.00 Een muzikale stilte in de Kapel van Willems Uitvaartverzorging,
Kapellerlaan 71 te Roermond
24-09 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
25-09 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
27-09 : 13.00 Herdenking bij Monument voor omgekomen geallieerde vliegtuigbemanningsleden op terrein Abdij Lilbosch te Pey (Echt).
Okt?
Onthulling monument ’t Spik (Maasniel).
12-10 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
29-10 : 14.00 Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
30-10 : 19.00 Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
07-11 : 15.00 Herdenking Britse Militaire Begraafplaats te Nederweert (org. Afd.
Ospel).
08-11 : 15.00 Herdenking Britse Militaire begraafplaats te Swartbroek (org. Afd.
Weert).
09-11 : 19.30 Contactavond met schieten bij Schietvereniging De Leuker te Swalmen.
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Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid
te Haelen.
Bezoek aan Gemeente Wurselen (Duitsland) voor bijwonen Trauertag
met Wapenbroeders op initiatief van burgemeester Wurselen.
Halfjaarlijkse RCT WZ-NL PR vergadering voor PR functionarissen
aangesloten afdelingen + leden RCT PR team in Café Centraal te Nederweert.
Contactmiddag met beugelen op Geelenhoof te Kelpen-Oler.
Bijeenkomst “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark) te Roermond.
RCT WZ-NL bestuursvergadering (leden DB + 2 bestuursleden per
aangesloten afdeling) in Café Centraal te Nederweert.
Kerstinloop met diner in Cafe ’t Dorp Maasniel.
Gezellig samenzijn + kerstdiner voor leden/ donateurs van alle afdelingen in de Regio Zuid BvW (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) in
de Lunettenkazerne te Vught (org. Afd. ’s-Hertogenbosch e.o.)

Stichting Berging Stirling W7630 officieel opgericht.
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Foto uit Beleidsplan

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland ruim 6000 vliegtuigen neergestort op
het land en in het water. De betrokken bemanningsleden overleefden zo’n crash vaak niet,
zij werden dood aangetroffen op de crashplaats, gevangen genomen of er werd nooit
meer iets van hen vernomen. Slechts een enkeling lukte het om veilig terug te keren naar
Engeland. Deze jongens, voor wie Nederland maar een onbeduidend plekje op de wereldkaart was, brachten het hoogst denkbare offer zonder zich te laten weerhouden door
luchtafweer, nachtjagers of het ijskoude water van de Noordzee. Niet één keer maar
soms wel 60 missies lang.
Ongeveer 80 % van de neergestorte vliegtuigen is inmiddels geborgen. In zo’n vliegtuigwrak en de directe omgeving zijn meestal explosieven aanwezig en is de grond vervuild
met olie, loodhoudende benzine, asbest en is licht radio actief besmet. De exacte locatie
van de niet geborgen vliegtuigwrakken, met waarschijnlijk in veel gevallen nog de stoffelijke resten van de bemanningsleden, is vaak niet bekend.
Vliegtuigwrakken waarvan de locatie wel bekend is, zijn soms gemarkeerd door een herdenkingsteken. Men beschouwt zo’n locatie als een oorlogsgraf, indien er sprake is van de
mogelijke aanwezigheid van stoffelijke resten van de bemanning. Of het vliegtuigwrak
wordt geborgen hangt van de volgende factoren af: herbestemming van het gebied, belang
voor de openbare orde en veiligheid, verzoek van de nabestaanden.
Indien een van deze factoren van toepassing is, kan de verantwoordelijke gemeente waar
zich het vliegtuigwrak bevindt, de Stafofficier Vliegtuigberging van de Koninklijke
Luchtmacht verzoeken om een historisch onderzoek. Indien hieruit een positief berging
advies voortvloeit, wordt 70 % van de kosten door de Rijksoverheid vergoed. De resterende 30 % dient de gemeente zelf te bekostigen en dat is in deze tijd geen gemakkelijke
opgave. Dat geldt ook voor de gemeente Echt-Susteren, gelegen in het smalste stukje
Nederlands Limburg, tussen de Duitse en Belgische grens.
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Op donderdagavond 10 september 1942 om 20.13 uur, stegen acht jonge mannen op in hun
Short Stirling Mk.I met serienummer W7630 vanuit Oakington. Het doel van de vlucht
was een bombardementsmissie op de steden Düsseldorf en Neuss. Het toestel behoorde
tot het 7e Squadron RAF en maakte deel uit van de Pathfinder Force, een groep squadrons gespecialiseerd in het markeren van doelen. De bommenlading bestond volgens de
officiële verklaring van RAF uit 6 x 1000 lb GP Bombs en 36 Flares in 2 Bundles. De bommenwerper werd op de heenweg aangeschoten door Flak (Flugzeugabwehrkanone: Duits
luchtafweergeschut) en op de terugweg naar Oakington onderschept door de Duitse
nachtjagerpiloot Hauptmann Siegfried Wandam, Staffelkapitän van 3./NJG 1 van
Fliegerhorst Venlo. In de late avond van 10 september 1942 stortte de Stirling neer
naast Abdij Lilbosch in de gemeente Echt ( nu Echt-Susteren). De viermotorige bommenwerper werd nooit geborgen.
Twee bemanningsleden overleefden deze crash: navigator Philip Freberg wist uit handen
van de Duitsers te blijven maar radiotelegrafist Eric Cook werd gevangen genomen. Eerste piloot Ron Barr en bommenrichter Ronnie Runnacles werden dood aangetroffen op de
crashplaats. Sinds de crash worden 4 bemanningsleden vermist: tweede piloot Irwin Fountain, boordwerktuigkundige Maurice Pepper, rugkoepelschutter John Greenwood en
staartschutter Peter Price.
De Stichting Berging Stirling W7630 met als voorzitter Marleen Jennissen, is opgericht
met als doel het ondersteunen van en het werven van fondsen voor de opgraving van de in
Echt- Susteren neergestorte Short Stirling bommenwerper W7630 alsmede het bergen
van de daarin eventueel aanwezige stoffelijke overschotten, en voorts al hetgeen met een
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woord.
Uitgangspunt hierbij is om de gemeente Echt- Susteren ondersteuning en een helpende
hand te bieden om de benodigde gelden voor een berging bij elkaar te krijgen zodat de
kosten niet zo zwaar op de gemeentelijke begroting drukken en de vermiste mannen eindelijk kunnen worden geborgen.
De visie van de stichting, die aangegeven wordt in de inleiding van haar beleidsplan steun
ik volledig: “Wij respecteren en koesteren onze vrijheid, waarvoor de geallieerde bevrijders gedurende de Tweede Wereldoorlog zo’n grote offers hebben gebracht. Het is onze
plicht om naar hen te blijven zoeken die vermist raakten in deze strijd, zodat zij alsnog
op een waardige manier worden begraven en hun familie eindelijk zekerheid krijgt over
hun lot”.
Voor mensen die de stichting willen steunen, verwijs ik graag naar de website:
www.stichtingbergingstirlingw7630.nl
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MEDEDELINGEN BESTUURSLID ALGEMEEN
Rob Cillekens
Telefoon: 0475 319893/ 0611120170
Email: rob.cillekens@gmail.com

BELANGRIJK

Op 29 en 30 juli tenslotte vindt de jaarlijkse
Sjommelmert in Roermond plaats. We zijn zoals
elk jaar weer op zoek naar vrijwilligers die onze
PR stand twee dagen of delen daarvan willen bemannen/bevrouwen en leden die de tweede hands
spulletjes willen verkopen gedurende die dagen.
Opgave hiervoor bij Emile v.d. Elshout en/of Rob
Cillekens.
Met vriendelijke Wapengroet
Emile van den Elshout, Bc

***************
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