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Evenement Onthulling van een monument naar aanleiding van de crash van een 
Wellington bommenwerper in 1943. De Wellington behoorde toe aan 
het 426 Squadron van de Royal Canadian Air Force. Deze eenheid was 
gestationeerd op Dishforth, Yorkshire in het VK. 
Met de onthulling van het monument wil de Historische Kring de vijf 
omgekomen bemanningsleden, die begraven liggen op het War 
Cemetery in Leusden, in herinnering houden. 
 

Organisatie Historische Kring Nederhorst den Berg 
Tel. 0294 254 282 (alleen tijdens ceremonie) 
 of 06 138 548 25 (receptie historische Kring) 
 

Gevraagd Deelnemers aan de Colour Party 
Deelnemers voor het leggen van een krans 
Deelnemers voor de delegatie 
 

Tenue RCL-tenue 
Of burger tenue 
 

Sgt at Arms n.t.b. 

Opgeven Aanmelden via het ledenportal: LEDEN.RCL005.NL, graag voor: 
14 augustus 2019 
 

Melden Tennisclubhuis 
Platanenlaan 5 
1394 JR Nederhorst den Berg 
Volg de aanwijsborden en de aanwijzingen van de verkeersregelaars ter 
plekke. Er is voldoende parkeergelegenheid. 
 

Tijdschema 13.30 uur - 14.15 uur Ontvangst 
14.15 uur Wandeling naar het monument 
14.30 uur – 16.30 uur Ceremonie 
16.30 Sluiting ceremonie 
16.45 uur Ontmoeting in het tennisclubhuis 
 



Nader bericht Indien u bent ingelogd en opgegeven dan ontvangt u een bevestiging 

Bijzonderheden De onthulling zal verricht worden door enkele nabestaanden uit Canada 
en Engeland.  
Verder zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn de CvK van Noord-Holland, 
de burgemeester van de gemeente Wijdemeren en een delegatie van 
het ministerie van Defensie. 
Ook zullen schoolkinderen actief betrokken zijn bij de ceremonie. 
 
De ceremonie wordt muzikaal opgeluisterd door de Kapel van de 
Koninklijke Luchtmacht. 
 
Tijdens het programma zal een ‘Flypas ’plaatsvinden. 
 
Note: de ceremonie duurt ca. 2 uur. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit 
korter zijn. 
 
 

 

 

 

 

 

   


