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Tijdens een informatieavond op vrijdag 29 januari a.s. om 20.00 uur in dorpshuis “De Lindenhof” 

in Spijk zal de aftrap van het project Eerbetoon Geallieerde Vliegeniers Lingewaal plaatsvinden. 

 

De historische verenigingen van de gemeente Lingewaal zijn verenigd in een Werkgroep / 

Stichting in oprichting die zich ten doel heeft gesteld dat alle vliegeniers van de vijf gecrashte 

vliegtuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog op Lingewaals grondgebied, niet worden vergeten. 

Want door het geven van hun leven of inzet mogen wij in vrijheid leven! 

 

Er zal o.a. een herinneringsroute worden gemaakt langs alle locaties waar vliegtuigen en parachu-

tisten zijn neergekomen. De locaties zullen worden gemarkeerd met informatieborden. Maar ook 

het speuren op de locaties naar vliegtuigonderdelen, het mogelijk oprichten van een monument het 

interviewen van ooggetuigen, opsporen van nabestaanden van de vliegeniers zijn activiteiten van 

het project. Er zijn al enkele onderdelen van de gecrashte vliegtuigen van de Thypoon uit Heuke-

lum en de Mosquito uit Herwijnen gevonden! 

 

Projectleider, Peter den Tek, zal tijdens de informatieavond een presentatie geven over de vijf 

crashes, de vliegtuigen en hun bemanning. Met prachtige beelden, unieke foto’s en documenten 

krijgen de bemanningsleden een ‘gezicht’ en wordt u meegenomen op de uitgevoerde vluchten 

waarbij enkelen van hen zijn omgekomen. Het gaat niet alleen om de technische details van de 

vliegtuigen, maar zeker ook over de persoonlijke verhalen achter deze mensen die er mede voor 

gezorgd hebben dat Nederland werd bevrijd. 

 

Een presentatie die de aftrap is van het project Eerbetoon Geallieerde Vliegeniers Lingewaal 

waarvan de herinneringsroute en andere gerelateerde activiteiten in 2017 afgerond moeten zijn. 

De streefdatum is 10 mei van dat jaar; op die datum begon de oorlog in 1940.  

In 2017, dus 77 jaar later, zal deze unieke herinneringsroute in gebruik genomen worden! 

 

U bent van harte uitgenodigd om deze informatieavond, waarvan de toegang gratis is,              

bij te wonen!  
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