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ALGEMEEN 

Algemeen Opgericht  : 29 maart 2019  

Doelstelling   : Het “niet vergeten” van de omgekomen bemanningsleden  

Statutaire vestigingsplaats : Kolhorn 

Secretariaat   : Oude Streek 32, 1767 CP Kolhorn  

Inschrijving KvK    : 7444 8862 

Fiscaal nummer   : 85 99 047 87 

IBAN    : NL34 RABO 0340 8674 34 

RSIN    : 859904787 
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VOORWOORD 

Terugkijkend naar het jaar 2021, was het opnieuw een bijzonder jaar. De plannen werden na elke 
lockdown aangepast. De verschillende Covid19 golven die over de wereld gingen hebben ook in 
Nederland impact gehad. Onze stichting had diverse palen willen onthullen tijdens de voorjaarsperiode 
maar deze zijn uitgesteld tot na augustus.   

Ondanks corona heeft de Stichting en het bestuur afgelopen jaar opnieuw veel werk verzet, menig “vrij” 
uur is ingezet en er is veel bereikt. Meerdere herdenkingspalen zijn onthuld. In de kou van februari aan de 
Oostermiddenmeerweg te Wieringerwerf, in september in de Groetpolder te Winkel en in oktober aan de 
Molenweg te Middenmeer en twee palen voor 3 crashes in de Wieringerwaardpolder.  

Opvallend is de uitbreiding van het aantal organisaties waarmee de samenwerking is opgezocht, zoals het 
SGLO, Johan de Noord namens Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland (SELN), het 311 squadron & Free 
Czechslovak Air Force Association Ltd (FCAFA), het 61 squadron, de ambassades van Tsjechië en Slowakije, 
etc. Deze organisaties zijn in 2021 toegevoegd aan de lijst met samenwerkende partijen uit eerdere jaren 
zoals het Windfonds, Mondriaanfonds, Rotary, stichtingen, comités, gemeente HK, Stichting Ongeland, 
historische verenigingen, vrijwilligers, veteranen, historici, familieleden en Dirk en Jetty Bak. Vele namen 
komen voorbij, helaas kunnen wij ze niet allemaal persoonlijk bedanken.  

Het brede draagvlak vanuit de hele samenleving ondersteunt ons bij het nastreven van onze doelstelling 
dat wij de omgekomen bemanningsleden niet vergeten. 

Vanuit het bestuur daarom nogmaals hartelijk dank voor jullie hulp, inzet, giften en adviezen. 

Mark Hakvoort 

Voorzitter 
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TERUGBLIK 2021 

Een bewogen jaar waar herhaaldelijk de planning werd aangepast. Opnieuw is er veel werk verzet, zoals in het 
voorwoord is vermeld. Ook zien wij een toename in de vragen van geïnteresseerden en samenwerking met 
andere organisaties. Dit afgelopen jaar zijn er vele kleine en grote donaties binnen gekomen die het mogelijk 
kunnen maken om 40 herdenkingspalen in Hollands Kroon te plaatsen in de komende jaren. Verleden jaar is de 
ANBI status behaald. 

De gemeente Hollands Kroon is in samenwerking met Defensie, aan de Kanaalweg 5 in Nieuwe Niedorp, in mei 
gestart met de opgraving van een neergestorte bommenwerper. Op deze crashlocatie worden vijf 
bemanningsleden gezocht, die nog steeds als vermist zijn geregistreerd. Van het bestuur SHHK, is Chris 
Dijkshoorn hier direct bij betrokken en heeft diverse contacten met de gemeente en ook met Stichting Erfgoed 
Luchtoorlog Nederland.  

Martin Blaauw heeft als webdesigner en secretaris, de website opnieuw duidelijk, eenvoudig en de 
toegankelijkheid verder verbeterd. Met daarbij messcherpe foto’s van de onthullingen. Wij zijn dan ook meer 
dan trots op onze website www.shhk.nl. Begin november 2021 waren er meer dan 12.000 bezoekers op de site 
geweest. 

De stichting heeft een geluidsinstallatie aangeschaft. Deze wordt gebuikt op onder andere de locatie bij de 
onthullingen. Mede door de hoeveelheid bezoekers, verkeer en onderlinge afstand heeft het bestuur deze 
investering gedaan. Bij de herdenkingen is het een succes gebleken te horen aan de reacties.  

In overleg met de SGLO (Studiegroep Luchtoorlog) zijn bij de vliegtuig crashes op onze website, de T nummers 
toegevoegd. Deze T nummers past de SGLO toe bij alle bekende crashes in heel Nederland. Hierdoor is het 
eenvoudig voor iedereen om bepaalde crashes op te zoeken. 

Activiteiten 2021 

Afgelopen jaar zijn er geen lezingen gegeven bij de Rotary Wieringerland of andere organisaties vanwege 
Covid19. De planning van de onthullingen is diverse malen aangepast. 

Op 6 februari heeft het bestuur, zonder publiek en betrokkenen, de herdenkingspaal onthuld voor de Lancaster 
W4769 QR-V in de Wieringermeerpolder. De bommenwerper van het 61ste Squadron was hoog in de lucht 
ontploft en de zeven bemanningsleden kwamen om. De wrakstukken lagen verspreid over meerdere 
boerderijen. In overleg met enkele bewoners is de herdenkingspaal strategisch geplaatst nabij de kruising de 
Oostermiddenmeerweg en Zuiderkwelweg Wieringerwerf. Foto’s en een korte samenvatting van de plaatsing 
zijn verstuurd naar de ernstig zieke zoon Barry Davis van de omgekomen boordwerktuigkundige John Davis.    

In mei is Chris direct betrokken geweest bij de opgravingen bij Niedorp van de Wellington bommenwerper 
T2990. Dit vliegtuig is neergestort in de nacht van 22-23 juni 1941. Van de bemanning is er één met de 
parachute neergekomen maar de andere vijf zijn als vermist geregistreerd.  Met behulp van het 311 squadron 
Mr. Tom Dolezal (uit de UK) en Harry Doesburg (de NL afgezant), beide van de Free Czechslovak Air Force 
Association Ltd (FCAFA) heeft Chris door deze samenwerking met FCAFA op de opgravingslocatie mogen 
filmen. En is Chris betrokken met Johan de Noord van de Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland SELN, die als 
doelstelling heeft lesmateriaal speciaal voor kinderen over de luchtoorlog boven Nederland. Er is een 
lesprogramma “uit de lucht” opgezet en verspreid over de diverse basisscholen van de naastliggende dorpen. 
De crash & opgravingslocatie zijn door de lagere scholen bezocht op 17 mei. De gemeente Hollands Kroon 
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heeft nabij de crash locatie, naast de Kanaalweg, tijdelijk een paal van de Stichting SHHK geplaatst. Er zijn bij de 
gemeente plannen voor een nieuw monument en herdenking. Bij de afstemmingsgesprekken is de stichting 
SHHK betrokken. 

Na overleg met de gemeente heeft de stichting SHHK op 18 september de 2de herdenkingspaal in 2021 
geplaatst, in de Groetpolder te Winkel. In het bijzijn van de (oud)-bewoners, geïnteresseerden, wethouder 
Theo Meskers, veteranen en vele anderen, blies Dirk Bak de volksliederen. Deze paal is ter nagedachtenis aan 
de bemanning van de Wellington P9286 KO-K van 115 squadron. De complete Engelse bemanning was 
omgekomen en ligt begraven in Winkel. Op het kerkhof zijn na de onthulling kransen gelegd en heeft Dirk Bak 
de Last Post geblazen. Na de ceremonie is er koffie en of thee gedronken in de kerk van Winkel, waar een 
tentoonstelling was opgezet met foto’s en enkele vliegtuig fragmenten. 

De derde herdenkingspaal werd onthuld aan de Molenweg – Schagerweg nabij Middenmeer op 9 oktober. 
Deze ter nagedachtenis aan de zes omgekomen Tsjechische en Slowaakse bemanningsleden van de RAF 
bommenwerper Wellington Z8838 KX-Z. Van beide ambassades waren vertegenwoordigers vanuit Den Haag 
naar de Wieringermeerpolder gekomen. Meneer Jozef Kušlita, Deputy Head of Mission Slovak (Slowakije) en 
mevrouw Katerina Sequensova Ambassador Czech Republic. In de Cultuurschuur Wieringerwerf is iedereen 
ontvangen door de vicevoorzitter Fred de Vries van het Genootschap van de Wieringermeer en door Mark 
Hakvoort van onze Stichting SHHK. Van de 311 squadron en Free Czechslovak Air Force Association Ltd (FCAFA)  
was Harry Doesburg (de NL afgezant) aanwezig. Meneer Wim Braak (voorheen opzichter in dienst van de 
Domeinen) uit Middenmeer schonk aan het Genootschap van de W’meer enkele onderdelen die in 2004 bij de 
opgravingen waren gevonden. Aanwezig waren ook de burgermeester mevrouw Rian van Dam, veteranen, 
oud-bewoners, geïnteresseerden, mevrouw Willy de Bruijn-Bakker, Historische verenigingen en 4-5mei comité, 
etc. De beide volksliederen van Tsjechië en Slowakije werden geblazen en na de onthulling de Last Post, alle 
door Dirk Bak. 

Op 30 oktober zijn twee palen met in totaal drie informatie panelen onthuld in de Wieringerwaard polder. Op 
deze regenvolle dag werd de ceremonie in de watertoren van Wieringerwaard gehouden. De palen zijn ter 
nagedachtenis aan de drie neergestorte vliegtuigen in de Wieringerwaardpolder. De Lancaster ED816 OF-U van 
het 97ste squadron aan de Slikkerdijk, Beaufighter NV187 QM-T en de Beaufighter RD140 QM-A beide 
toestellen van 254ste squadron. De beide Beaufighters waren op 17 januari 1945, na een aanval op Duitse 
schepen in Marsdiep, op de terugweg bij de watertoren tegen elkaar gebotst en gecrasht. De watertoren is een 
bijzondere locatie met een vliegtuigonderdeel van één van de Beaufighters aan de muur. Na de onthulling zijn 
diverse kransen gelegd op het kerkhof van Wieringerwaard. Ook bij het graf van Teun Wonder die op 6 
november 1944 na een beschieting door Spitfires om het leven is gekomen zijn bloemen gelegd in het bijzijn 
van de broer en zus van Teun, meneer Wonder en mevrouw Pluister-Wonder. Samen hebben zij de 
herdenkingspalen onthuld. Bij de herdenking waren geïnteresseerden, de burgemeester Rian van Dam, 
veteranen, Dirk Bak, etc aanwezig. Na de ceremonie is er nagepraat in de Witte kerk van Wieringerwaard. 

Eén van de doelstellingen in 2021 was om ook een Engelse en Duitse vertaling van de crashes te vermelden op 
de website www.shhk.nl. Van de crashes zijn Duitse en Engelse vertalingen op de website toegevoegd. Ook is 
door taalkeuze (zie vlaggetjes) simpel te kiezen voor Nederlands, Engels of Duits. 

De laatst geplande onthulling (de tiende herdenkingspaal) aan de Dolfijnweg Slootdorp is door de corona, 
uitgesteld naar april 2022. Mede omdat hier nabestaanden vanuit Engeland voor over willen komen. 

Eén van de doelstellingen van de Stichting in 2020 was het opzetten van een fietsroute langs de eerste 10 
herdenkingspalen. Door de corona vertraging in 2020 en 2021 zijn er nu negen palen onthuld. Hierdoor is het 
opzetten van de fietsroute in basis gelegd.  Er is contact gelegd vanuit onze Stichting met de gemeente 
Hollands Kroon (mevr. Silke Benjamin). 
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Wat wil Stichting “Herdenkingspalen Hollands Kroon” in 2022 
bereiken 

Tijdens de jaarbespreking zijn diverse speerpunten besproken 

1) In 2022 wil de stichting zeven herdenkingspalen plaatsen 
2) Fondsen en donaties werven voor de volgende series, vertalingen en onderhoud website 
3) Samenwerking met Stichting Luchtoorlog Erfgoed Nederland, SLGO, gemeente HK, etc. 
4) De website uitbreiden met crash verhalen en informatie met een Engels- en Duitstalig 

onderdeel. 
5) Fietsroute opzetten (GPX knooppunten) en in samenwerking met de Gemeente Hollands 

Kroon. De route ook langs andere historische gerelateerde punten of monumenten 
betrekken. 

6) Jaarlijkse herdenking van de omgekomen Tsjechische en Slowaakse bemanning aan de 
Molenweg Middenmeer 
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Financieel verslag 
Balans per 31-12-2021 en overzicht van de baten en lasten 

 

 

Toelichting op de balans 

Activa 

Vlottende activa         € 10.044 

Saldo zakelijke rekening RABO NL34 RABO 0340 8674 34     € 10.044 

Passiva 

Algemene reserves         € 10.044 

De algemene reserves worden gebruikt ter realisatie van de doelstellingen van de Stichting. Ten 
opzichte van 2020 zijn de algemene reserves toegenomen met € 7.986 tot € 10.044  
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Toelichting op de baten 

Donaties           € 8.470 

Verkregen donaties van particulieren en stichtingen. Daarnaast heeft SHHK een bijdrage van € 6.000 
ontvangen van het Windfonds.  

Overheidsbijdragen          € 0.000 

In het jaar 2021 heeft de stichting geen overheidsbijdragen ontvangen 

Toelichting op de lasten 

Algemene kosten          €    119 

Bankkosten          €      119 

 

Productiekosten herdenkingspalen        € 0 

De stichting heeft 30 palen laten produceren in 2020. De voorraad palen en informatiepanelen 
waren voldoende voor de onthullingen die in 2021 hebben plaatsgevonden. Hierdoor zijn er in 2021 
geen productiekosten geweest.  

Kosten website          €      583 

Kosten voor de website www.shhk.nl omvatten € 132 hostingkosten en licentiekosten van 
websitebuilder premium. De stichting zorgt zelf voor het onderhoud van de website. Daarnaast is de 
website van SHHK in 2020 uitgebreid met vertalingen in de Engelse en Duitse taal. In 2021 is € 113 
besteed aan vertalingen.  

Kosten onthullingen         €      120 

De stichting heeft in 2021 € 120 besteed aan kosten voor onthullingen. Er is € 60 betaald aan huur 
voor ontvangst van gasten in het Witte Kerkje in Wieringerwaard. Daarnaast is een bedrag van € 60 
gebruikt voor bloemen en kransen.  

Bestuurders            

De bestuurders hebben geen bezoldiging ontvangen voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden. 
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Het bestuur, 

 

 

M. Hakvoort     C. Dijkshoorn     M.Blaauw 

(Voorzitter)     (Penningmeester)    (Secretaris) 

 

 

Signature:

Email:

Signature:

Email:

M.r. Hakvoort (Mar 11, 2022 22:10 GMT+1)

M.r. Hakvoort

Mar 11, 2022

markhakvoort14@gmail.com

Chris Dijkshoorn (Mar 13, 2022 21:25 GMT+1)

C.M. Dijkshoorn

Mar 13, 2022

chrisdijks@hotmail.com
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