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Evenement 

 

 

Op 25 juli 1943 stort de Halifax ‘M for Mother’ neer in de buurt 
van de Thesingerlaan in Ten Boer. De crew, bestaande uit 5 
Canadezen en een Engelsman, komt om. 
Alexander McCracken was de navigator van het toestel. 
In het koffertje, dat is opgedoken in Canada, zitten brieven van 
hem en zijn familie, maar ook van de Royal Canadian Airforce. 
 
De Canadees Frank Moore kreeg het koffertje in 2013 van een 
vriend. Die wilde het verkopen op eBay, maar Moore vond dat 
onbegrijpelijk. 'Dit mag niet verloren gaan. We moeten de fouten 
in onze geschiedenis herdenken, opdat ze niet weer gebeuren', 
aldus Moore. 
Het koffertje blijft Moore koesteren. 'Misschien belandt het ooit 
in een museum'.  
Nu komt het naar Nederland. 
 

Organisatie Gemeente Groningen 
 

Gevraagd Deelnemers voor de Delegatie, al of niet voor een deel van het 
programma 
 

Tenue Delegatie: RCL-tenue of gepast burger-tenue 
 

Sgt at Arms n.v.t. 

Opgeven Aanmelden via het ledenportal: LEDEN.RCL005.NL, graag voor: 
Maandag 20 april 2020 
 

Melden 10.45 uur: Gemeentehuis Ten Boer 
                    Hendrik Westerstraat 24 
                    9791 CT Ten Boer 
 

Tijdschema 11.00 uur: Overhandiging ‘koffertje’ aan burgemeester of 
                   wethouder in het gemeentehuis van Ten Boer 
12.00 uur: Lunch 



14.00 uur: Bezoek crashlocatie buitengebied tussen Ten Boer en   
                   Thesinge en planten van een boom 
15.00 uur: Bezoek begraafplaats Stadsweg Ten Boer gevolgd door  
                   sightseeing langs de route van de Canadese bevrijders 
17.00 uur: Diner 
18.45 uur: Start herdenking in de Kloosterkerk in Ten Boer 
 

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

Bijzonderheden • De SGT at Arms geeft aan de deelnemers een week voor 
de herdenking de laatste bijzonderheden door. 

• Als leden zich aanmelden dan wordt het zeer op prijs 
gesteld om met name aanwezig te zijn bij het bezoek aan 
de crashlocatie en aansluitend het bezoek aan de 
begraafplaats. 

• Uiteraard welkom bij het gehele programma. 
 

 


