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Evenement 

 
         

In de buurt van het monument stortte op 26 maart 1942, vlak na 
middernacht, een geallieerd vliegtuig neer. 
Het was Wellington Z1321 QT-V van 142 Squadron, Royal Air Force 
Bomber Command. 
Het vliegtuig werd bemand door zes jonge mannen, vier Britse en twee 
Canadese, die allen om het bij de crash om het leven zijn gekomen. 
 
Gedurende de nacht van 25 op 26 maart 1942 voerden 254 
bommenwerpers van RAF Bomber Command een aanval uit op de 
Duitse industriestad Essen. Het doel waren de staal- en wapenfabrieken 
van Krupp. Wellington Z1321 (No.142 Squadron) werd boven het 
doelgebied getroffen door luchtafweer. Het beschadigde toestel moest 
hierdoor de formatie verlaten. Het vliegtuig verloor langzaam hoogte 
en snelheid. Boven Vlaardingen werd de Wellington opnieuw beschoten 
door luchtafweer en hier werd de bommenwerper voor de tweede 
maal geraakt. Dit bleek de genadeklap. Het brandende vliegtuig stortte 
vervolgens zeven minuten na middernacht neer in een weiland binnen 
de grens van de gemeente Vlaardingen.   
 

Organisatie Stichting Wellington Monument Vlaardingen 
 

Gevraagd Deelnemers voor het leggen van een krans 
Deelnemers voor de Delegatie 
 

Tenue Kransleggers: RCL-tenue 
Delegatie       : RCL-tenue of gepast burger-tenue 
 

Sgt at Arms n.v.t. 

Opgeven Aanmelden via het ledenportal: LEDEN.RCL005.NL, graag voor: 
Zaterdag14 maart 2020 
 

Melden Café Hilander 
Winkelhoeve 65 
3137 RP Vlaardingen 
 
Het monument bevindt zich in het wijkpark Holy-Noord aan het 
Boerderijpad in Vlaardingen. Dit park is tegenover café Hilander. 



 

Tijdschema 13.30 uur Verzamelen in Café Hilander 
14.00 uur Start herdenking. 
                  Na afloop terug naar Café Hilander 
 

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

Bijzonderheden • In verband met de officiële uitnodiging, die pas kort voor de 
herdenking verschijnt, is deze uitvraag samengesteld op basis 
van gegevens van vorig jaar en telefonische informatie vanuit 
de organiserende Stichting. 

• Een week voor de datum worden de deelnemers door de      
Sgt. of Arms op de hoogte worden gebracht van de laatste 
bijzonderheden. 
 

 


