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Beste (oud)bewoner en geïnteresseerden, 

Na uitstel van twee jaar gaan wij verder met het plaatsen de herdenkingspalen. Op zaterdagmiddag      

11 juni 2022 wordt er een herdenkingspaal naast de oprit van Molenweg 38 te Slootdorp geplaatst 

voor een Engelse Wellington bommenwerper met een Poolse bemanning. 

Wie zijn wij? De Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon. In de Tweede Wereld Oorlog zijn er 

meer dan 40 vliegtuigen in onze gemeente Hollands Kroon neergestort. In de Wieringermeer alleen 

al zijn er meer dan 35 geallieerde vliegeniers omgekomen. Door donaties is het mogelijk om de 

herdenkingspalen te plaatsen nabij de crashlocatie. Op de paal is een informatiepaneel geplaatst met 

een QR code, die doorverwijst naar onze website voor meer gedetailleerde informatie. 

Waarom een herdenkingspaal? Zoals de Engelsen uitdrukken “Lest we forget”. Laten we niet 

vergeten wat deze jonge mensen gaven, sommige hun leven, voor onze vrijheid. Oorlog leek ver weg 

maar mede door oorlog in Oekraïne, opeens weer heel actueel en dichtbij. 

Op 6 juni 1942 om 01:21 uur stortte een Engelse tweemotorige Wellington bommenwerper code 

Z1467 GR-L neer. De brokstukken kwamen 

onder andere op de grond terecht achter de 

boerderij en schuur op de Molenweg 38 te 

Slootdorp. De bommenwerper was 

onderweg naar de Duitse stad Essen om daar 

onder andere de Krupp-  fabrieken te 

bombarderen. De piloot Witakowski en de 

bemanning sprongen niet met de parachute 

toen het vliegtuig in brand stond. Het 

vliegtuig werd neergeschoten door een 

Duitse nachtjager, verantwoordelijk hiervoor 

was de piloot Oberleutnant Ludwig Becker. 

Bij de crash raakte er niemand van de Wieringermeer bewoners gewond.  

De Poolse bemanning: 
Franciszek Andrzej Witakowski Flight Sergeant  Piloot    42 jaar 
Sykstus Marian Lewkowicz Sergeant  2de piloot   30 jaar 
Fidelis Józef Lukasik   Flight Sergeant  Waarnemer  37 jaar 
Zygmunt Nogaj   Sergeant  Radiotelegrafist  28 jaar 
Andrzej Kulakowski   Pilot Officer  Schutter  28 jaar 
Jan Danik   Sergeant  Staartschutter   29 jaar 
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Wij verzamelen in de Cultuurschuur te Wieringerwerf bij de Historische Vereniging Wieringermeer.  

 

Het programma zaterdagmiddag 11 juni. 

14:00 : Ontvangst in de Cultuurschuur te Wieringerwerf 

14:30 : Welkomstwoord 

14:45 : Vertrek naar de Molenweg 38 te Slootdorp 

15:00 : Onthullingsceremonie herdenkingspaal  

Wellington Z1467 GR-L van het Poolse RAF 301 Squadron 

Locatie: naast de oprit van Molenweg 38, Slootdorp 

15:30 : Afsluiting 

 

Voor informatie bezoek onze website www.shhk.nl  , bij vragen over de bemanning, de crash en 

achtergrondinformatie dan graag mailen naar; mark@shhk.nl 

Wij danken u voor de enthousiaste reacties en donaties die wij hebben ontvangen naar aanleiding 

van onze eerdere onthullingen. Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, namens de Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon,  

Dhr. Mark Hakvoort 

Mobiel +31 6 233 44 594 

www.shhk.nl  


