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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. 
 

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

Uitvraag: 4 mei 2019 

Wilnis: Herdenking crash Wellington 
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Opgeven  Opgave graag voor 15 april 2019: 
via de RCL Leden website: 
https://leden.rcl005.nl/event-registratie/ 

Sgt at Arms N.t.b. 

Tijdschema Voorlopig Programma 
18:00 RCL leden verzamelen voor de Hervormde kerk aan de 
Kon. Julianastraat in Wilnis. 
18:30 Concert van het Canadese orkest the Fort 
Saskatchewan Ambassador Concert Band in de Hervormde kerk 
in Wilnis. 

19:30 Opstellen stoet inclusief RCL Colour Party 

19:45 Stille tocht naar Oorlogsmonument voorafgegaan 
door CP 
20:00 2 minuten stilte en Wilhelmus 
Daarna terug naar de begraafplaats bij de Hervormde kerk  
waar de Last Post wordt geblazen en het Canadese volkslied 
gezongen. Colour Party brengt de eer en kransen en 
bloemen worden gelegd. 
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. 

Nader bericht Details volgen na aanmelding 

Bijzonderheden  Informatie over The Fort Saskatchewan Ambassador 

Concert Band. 

 

Dirigent Guy Palmer schrijft: 

We zijn een band die internationaal reist om de 

verbazingwekkende onbeperkte grenzen van muziek te 

verkennen. We zijn met dit doel eerder naar Cuba, IJsland, 

Marokko en Barbados gereisd om de mensen van het land dat we 

bezoeken te leren kennen via hun muziek.  

Wij zijn GEEN professionele band, maar een band met normale 

gewone mensen die allemaal hun liefde delen voor muziek en 

muzikale avonturen. Wij zijn samengesteld uit Junior en Senior 

High School studenten: artsen, radiologen, chirurgen, leraren, 

bouwarbeiders, universiteitsprofessors, huisvrouwen en hun 

families en ja - zelfs muziekstudenten. De band bestaat uit 

muzikanten uit de westelijke provincies van Canada [Manitoba, 

Saskatchewan, Alberta en British Columbia]. We zijn zo verspreid 

dat we alleen als een complete band bij elkaar komen als we bij 

ons gastland aankomen. Vanwege dit fenomeen zullen we de 
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eerste dag als we aankomen in Nederland gebruiken om als band 

te repeteren. 

We proberen de wereld rond te reizen om de mensen erin beter 

te begrijpen. Tot op heden was het een geweldige reis voor elk lid 

in de groep. We hebben een aantal mensen die we "Friends of 

The Band" noemen. Ze spelen geen instrument, maar ze reizen 

met ons mee om te helpen waar ze kunnen, omdat ze weten dat 

ze nooit een andere ervaring kunnen vinden die ons als 

Canadezen zo dicht bij de mensen van de landen brengt die we 

bezoeken. We weten dat "muziek het venster naar de ziel is". En 

we zijn gaan begrijpen dat muzikanten over de hele wereld 

prachtige en prachtige zielen hebben. 

We kijken erg uit naar ons bezoek aan Nederland tijdens jullie 

vieringen van de Canadese Bevrijdingsdagen van Nederland. We 

willen zoveel mogelijk leren over de zeer rijke Nederlandse 

cultuur en, nog belangrijker voor ons, we willen zo veel mogelijk 

leren over de Nederlanders zelf. Mijn vader was tijdens de 

Tweede Wereldoorlog in Nederland gestationeerd en hij werd 

verliefd op het Nederlandse volk. Hij sprak heel zelden over de 

oorlog, maar toen hij dat deed, sprak hij altijd over Nederland en 

hoe geweldig het Nederlandse volk voor hem was. Hij had deze 

zeer diepe verbondenheid met de Nederlanders, tot de dag dat 

hij stierf. Ik ben er vrij zeker van dat hij altijd terug wilde keren, 

maar hij kreeg nooit de gelegenheid om dat te doen. 

 
 

 


