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Ieder jaar wordt herdacht dat in de nacht van 4 op 5 mei 
1943 drie Canadese militairen zijn omgekomen toen hun 
bommenwerper brandend in een weiland bij het Utrechtse 
dorpje Wilnis neerstortte. De namen van de drie 
gesneuvelde Canadezen luiden: Robert Moulton, Adrian 
Thibaudeau en Joseph White. 
 
In de nacht van 4 op 5 mei 1943 werd in de omgeving van 
Wilnis een Britse bommenwerper door een nachtjager van 
de bezetter neergeschoten. De Vickers Wellington 
bommenwerper (HE727 NA-K) was na een bombardement 
op Dortmund op de terugweg naar de thuisbasis in 
Engeland. Drie geallieerde militairen waaronder de Engelse 
radiotelegrafist Sgt. Harvey Hoddinot en de Canadese 
navigator Sgt. Gordon Charles Carter hebben tijdig het 
vliegtuig met behulp van een parachute kunnen verlaten. Zij 
zijn later aan de bezetter overgedragen en krijgsgevangen 
genomen. Zij hebben de oorlog overleefd. Het vliegtuig is 
vlak bij de boerderij van de familie Van Selm aan de 
Mijdrechtse Dwarsweg neergestort. Piloot Moulton, die 
tevergeefs heeft geprobeerd een landing te maken, kwam 
hierbij om het leven. Twee andere bemanningsleden waren 
al tijdens de beschieting door de nachtjager gesneuveld. De 
gesneuvelde bemanningsleden werden met toestemming 
van de bezetter met militaire eer begraven op de N.H. 
begraafplaats. 
 
Dit is nu precies 75 jaar geleden. 

Gevraagd  Deelnemers aan een Colour Party 
Deelnemers als delegatie 
Leggen van een krans bij de graven van de Canadezen 
 

Uitvraag: 4 mei 2018 

Wilnis: Herdenking crash Wellington 75 jaar 
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Opgeven  Opgave graag voor 15 april 2018 bij: Sgt at Arms of 
via de website van RCL: 
http://www.rcl005.nl/nl/event-online-registratie/  
Password is: toegang 

Sgt at Arms Martin Reelick? Onder voorbehoud. 

Melden Voorlopig Programma 
19:00 Verzamelen Wilnis, Kon Julianastraat 
19:30 Opstellen 
19:45 Stille tocht naar Oorlogsmonument voorafgegaan 
door CP gevolgd door band 
20:00 2 minuten stilte en Wilhelmus 
Daarna vertrek naar de begraafplaats waar de Last Post 
wordt geblazen en het Canadese volkslied gezongen. 
Ook daar is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. 
21:00 Na afloop koffiedrinken voor genodigden. 
  

Tenue  Bestuur RCL en CP: RCL-tenue. 
Overige leden Branch 005: RCL-tenue of indien (nog) geen 
RCL tenue, dan burger tenue. 

Tijdschema Aanvang Ceremonie: 19.30 uur 

Nader bericht Details volgen na aanmelding 

Bijzonderheden  
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