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Activiteit: Lezing door Marleen Jennissen over de 

   berging van de Stirling W7630 MG-M 

 Wanneer: maandag 19 oktober 2020 

Locatie: Oranjerie - combinatiezaal (boven) 

 

Roermond, 30 september 2019  

 

Geachte leden van de LGOG-kring Roermond en donateurs van de Stichting Rura,  

 

Het LGOG Kringbestuur organiseert in samenwerking met de Stichting Rura de vierde lezing in 

2020. 

 

Marleen Jennissen zal spreken over:  

de berging van Stirling W7630 MG-M bij Lilbosch. 

 

Marleen Jennissen was van 2003-2011 medeoprichter en bestuurslid van 

Stichting Op Vleugels der Vrijheid Echt-Susteren; 

Ze schreef lesbrieven voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, 

organiseerde lezingen met veteranen, scholenbezoek voor info over WO II, 

lid van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO), vliegtuigcrash-

onderzoek  (o.a. Short Stirling W7630 MG-M) in de gemeente Echt-

Susteren, hield interviews met (oog-) getuigen, was mede- oprichter van het 

hoofdmonument en herdenkingstekens op crashplaatsen, mede organisator 

van jaarlijkse herdenkingen, zoeken en bezoeken van nabestaanden van de 

neergestorte bemanningen, producer en mede uitvoerder van de 

documentaire Oorlogsherinneringen; hield interviews met burgers, een 

Engelse tankcommandant en een Duitse Fallschirmjäger. 

Tussen 2011-2015 onderhield ze contacten met nabestaanden van de bemanning en verdiepte zich 

verder in de crash van Short Stirling W7630 MG-M in binnen-en buitenland. 

Van 2015-t/m 31-12-2019 was ze oprichter en voorzitter van Stichting Berging Stirling W7630. 

Er werden vele contacten en netwerken in binnen- en buitenland opgebouwd en onderhouden  

om de Stirling W7630 MG-M geborgen te krijgen zoals bijv. met het gemeentebestuur van Echt-

Susteren, Abdij Lilbosch, de Ministeries van Defensie-en Binnenlandse zaken en 

Koninkrijksrelaties, leden van de Tweede Kamer, explosievendeskundigen, omwonenden van de 
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crashplaats, de Nationale Veteranen Ombudsman, Veteranen organisaties, vliegtuigcrash- 

deskundigen, kranten in binnen-en buitenland, lokale en nationale tv zenders, archivarissen in 

binnen-en buitenland, met de nabestaanden van de W7630 bemanning en met leden van de SGLO. 

In 2015 organiseerde ze een postume herdenking van de W7630 bemanning en de uitreiking van de 

Pathfinder Force oorkonde op RAF basis Wyton/GB. 

In 2017 volgde de publicatie van het boek ERESCHULD? De laatste vlucht van Stirling W7630 

MG-M met Engelstalige versie voor de nabestaanden. 

In 2017 werkte ze mee aan de documentaire Liever dood dan vermist; namens de SGLO stond ze 

mede aan de basis van het Nationaal Bergingsprogramma WO II Vliegtuigwrakken met vermisten.  

In 2019 bood de Stichting Berging Stirling W7630 ondersteuning aan de gemeente Echt-Susteren, 

aannemer Explosive Clearence Group en de bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht bij het 

bergingsproces van Stirling W7630 MG-M. 
 
De lezing bestaat uit twee delen van drie kwartier. 
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AANMELDEN VOOR DEZE LEZING: 
De coronaregels zijn recent aangescherpt. Het gevolg hiervan is dat er bij lezingen slechts 30 

personen aanwezig kunnen zijn. In de praktijk betekent dit dat er naast het bestuur en de 

spreker slechts 24 belangstellenden naar een lezing kunnen komen. Dit dwingt ons om het 

uitnodigingsbeleid aan te passen. 

Voor de komende lezing op 19 oktober, die al eerder is aangekondigd, zullen als vanouds de 

leden van de LGOG-kring Roermond en de donateurs van de stichting Rura worden 

uitgenodigd. Belangstellenden zullen zich per e-mail moeten inschrijven waarbij zij slechts 

zullen worden toegelaten volgens de volgorde van aanmelding.  
 
Vanaf 1 november a.s. zullen enkel nog de LGOG-leden worden uitgenodigd totdat de 

beperkende overheidsmaatregelen voor deze bijeenkomsten volledig zullen zijn opgeheven. 
 
Wij betreuren het dat deze stap gezet moet worden. 

 

Aanmelden uitsluitend via ons mailadres: info@lgog-roermond.nl  
Na aanmelding ontvangt u géén bevestiging; alleen wanneer de lezing is volgeboekt, 

ontvangt men een retourmail. Wie niet aangemeld is, kan niet worden toegelaten. 

Men kan zich alleen voor de aangekondigde lezing aanmelden. 

 

Neemt u s.v.p. vóór uw komst naar de lezing de coronavragenlijst door! 

Elke aanwezige moet geregistreerd zijn, benoem dus ook uw introducé. 
 

Voor het najaar van 2020 zijn nog twee lezingen gepland: 

- 16 november: Jac Lemmens over Sinti in Limburg. 

- 14 december: Sander van Walsum over de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem. 

 Vooralsnog vindt de lezing van 16 november plaats in de Oranjerie; de lezing van 14 december 

in het Witte Kerkje in de Voorstad St. Jacob. 
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