
Plaatsen zeven oorlogsmonumenten in de oude gemeente 
Weerselo  

 
In het jaar 2020 herdenken en vieren we 75 jaar vrijheid van Nederland. 
De Vereniging Heemkunde Oalde Gemeente Weersel schenkt dit jaar 
aandacht aan de geallieerden die in april 1945 onze regio kwamen 

bevrijden. Bijzondere aandacht is er voor de vliegeniers die omkwamen in de WOII.  Op 
diverse plekken (7) in de oude gem. Weerselo komen permanente monumenten te staan 
nabij de plaatsen  waar de vliegtuigen van de geallieerden zijn neergestort. Deze 
monumenten zijn eenvoudige informatieborden met daarop de plaats, datum, wat zich er op 
die plek heeft afgespeeld en de lijst met namen van de bemanning. De buurt, die steeds 
nauw wordt betrokken bij deze ceremonie plaatst als een vorm van betrokkenheid een 
zwerfkei bij het monument.   
 
Van de in totaal 28 bemanningsleden van deze 7 vliegtuigen, 4 bommenwerpers en 3 
verkenningsvliegtuigen, zijn er 27 gesneuveld. 24 van hen liggen begraven op de 
begraafplaatsen te Weerselo, (7) Deurningen(5) en Rossum (12). Twee zijn er begraven in 
hun thuisland Amerika en 1 bemanningslid ligt begraven op het Forest War Cementery te 
Kleef in Duitsland. 1 bemanningslid wist met een parachutesprong te ontsnappen en 
overleefde de oorlog. Elke vliegtuigcrash heeft zijn eigen dramatisch verhaal.  
 Achterliggende gedachte is de inwoners en passanten te informeren welk een drama op 
deze plaatsen heeft plaats gevonden en dat zij zich realiseren dat wij al 75 jaar in vrede 
leven.   
 
De monumenten zullen op de 4 zaterdagen in de maand maart worden geplaatst.  
Datum, Plaats en Tijdstip: 
7 maart:      Rossum: Hoek Lemseloseschoolweg – Haarstraat, bij boerderij Scholten.     
Monument bommenwerper Lancaster  10.30 uur 
14 maart:     Gammelke: Lemseloseveldweg. Tegenover boerderij Arkink nr.11 
Monument jachtbommenwerper Havilland - Mosquito  10.30 uur. 
14 maart:  Hengelo: Hasseler-Es   Aaltje Noordewierstraat, bij fietsbrug over de Hesbeek. 
De plek ligt tussen de Aaltje Noordewierstraat en Willem Royaardstraat. 
Monument bommenwerper Wellington  14.30 uur 
21 maart:    Saasveld: Bellinckhofweg. Familie Juninck, huisnr. 10  
Monument jachtvliegtuig  Thunderbolt 10.30 uur 
21 maart :   Volthe: Loosteresweg. Zuidelijk van huis  Groote Punt, nr. 15  
Monument Halifax bommenwerper  16.00 uur. 
28 maart:   Lemselo: Bentertsteeg – begin Kemperdijk.  
Monument jachtvliegtuig Lockheed P-38   10.00 uur.  
28 maart:   Dulder:  Holscherdijk/ tegenover broederij Munsterhuis nr. 3 Saasveld  
Monument bommenwerper Halifax  14.30 uur.  
 

Iedereen is van harte uitgenodigd.   
 
Op de website https://oorlogsdodendinkelland.nl/ en www.heemkundeweerselo.nl staat 
meer informatie over deze 7 vliegtuigcrashes en de vereniging. 
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