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Activiteit:  Lezing ‘Vliegtuigcrashes WO II in Noord-

 Limburg’ 

 

Wanneer: Woensdag, 9 oktober, aanvang 20.00 uur 

Locatie: Bibliotheek, Den Asseldonk 2, Nieuw Bergen (L) 

                    
Aan de leden van de Historische Kring Maas en Niers en andere belangstellenden,  
 

Het zal u niet ontgaan zijn dat wij dit en het volgend jaar het einde van de Tweede Wereldoorlog 

herdenken.  Over de periode 1940 – 1945 zijn veel verhalen te vertellen. Een daarvan is de 

geschiedenis van de vliegtuigen die vanuit Engeland over Nederland vlogen, op weg naar Duitse 

steden. Dat ook bij deze oorlogshandelingen niet alles verliep zoals de bedoeling was leert ons de 

lezing van de heer Joop Hendrix: 

 

‘Vliegtuigcrashes WO II in Noord-Limburg’ 

 

Zo’n 75 jaar geleden kwamen er dagelijks, overdag en ’s nachts honderden en soms wel meer dan 

1000 bommenwerpers over onze regio gevlogen. Het was toentertijd een echte luchtoorlog. De 

belangrijkste bommenwerper was de Engelse Lancaster. Van dit type zijn er 7377 gebouwd en hij 

werd ingezet vanaf 1942. De vluchten van toen waren een gevaarlijke onderneming; 44% van de 

vliegtuigen keerden niet van hun missie terug.   

In deze lezing zal de heer Hendrix eveneens stilstaan bij gecrashte vliegtuigen in de gemeenten 

Bergen en Gennep. 

 

Joop Hendrix uit Helmond is oud F-16 piloot en vlieginstructeur geweest bij de Koninklijke 

Luchtmacht. Na zijn pensionering werd  hij lid van het “Planehunters Recovery Team”, een 

organisatie die zich bezighoudt met het opsporen van in de Tweede Wereldoorlog gecrashte 

vliegtuigen. Heeft men het gevonden vliegtuig eenmaal kunnen identificeren dan gaat men op 

zoek naar de nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden.  



 
 

De lezing is voor leden van BibioPlus en van het LGOG gratis; de entree voor andere 

belangstellenden bedraagt  € 3,00 p.p.  

 

Wij begroeten u graag op woensdag, 9 oktober om 20.00 uur in de Bibliotheek van Nieuw 

Bergen, Den Asseldonk 2. 

 

Met vriendelijke groet,               

Historische Kring Maas en Niers 

 

Extra 
In de Kenniskeuken in Gennep (benedenverdieping van de Bibliotheek) is momenteel een 

expositie ingericht over de gecrashte vliegtuigen en noodlandingen in Gennep. U kunt deze 

tentoonstelling nog tot 16 oktober bezoeken.  

 

Het boek ‘Gennep in de Wereldbrand’ van de heer Wiel van Dinter is verkrijgbaar bij VVV in 

Gennep en tijdens lezingen van de Historische Kring. 

 


