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Aan de leden van historische  
vereniging “Den Ouden Dijk”. 

 

 

Onderwerp:                                                       Herwijnen, maart 2015. 

Ledenvergadering en lezing door Peter den Tek 

met unieke beelden over de neergestorte  

vliegtuigen tijdens WO II in Herwijnen. 

 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering 

op woensdag 8 april 2015 om 19.30 uur in dorpshuis “De Poort” aan de 

Zworrelstraat te Herwijnen. Tijdens een door ons aangeboden kopje koffie/thee 

zal zoals gebruikelijk de stand van zaken van uw vereniging worden besproken. 

Uw inbreng wordt daarbij door het bestuur op prijs gesteld. De agenda vindt u 

op de achterzijde. 

 

In verband met 70 jaar bevrijding ontvangt u eind april het verenigingsblad vol 

met bijzondere verhalen voorzien van foto’s en documenten rondom dit thema. 

Vooruitlopend hierop zal Peter den Tek op woensdag 8 april om 20.30 uur een 

interessante en boeiende lezing verzorgen over de neergestorte vliegtuigen en 

hun bemanning tijdens de Tweede Wereldoorlog in Herwijnen.  

Hij geeft met prachtige beelden en unieke foto’s / documenten 

de bemanningsleden een ‘gezicht’ en hij neemt u mee op de 

vluchten waarbij enkelen van hen zijn omgekomen. Het zijn 

dus niet alleen de technische details van de vliegtuigen die 

besproken worden, maar meer de persoonlijke verhalen achter 

deze mensen die er mede voor gezorgd hebben dat Nederland 

werd bevrijd. Een unieke presentatie die wij van harte bij u 

aanbevelen.  

 

Tot ziens op woensdag 8 april a.s. 

 

 

Uw bestuur 

Foto van B.H. Scarff (piloot van 

de Mustang) gevangen genomen 
na het neerstorten van zijn 

vliegtuig op Herwijns grondgebied 

op 15 september 1944( pow = 
prisoner of war). Tijdens de lezing 

hoort u meer over piloot Scarff. 

https://www.google.nl/url?q=http://www.joostenwatersport.nl/like-us-on-facebook/&sa=U&ei=DrEiU_L7I4aJywOagIHQCg&ved=0CEMQ9QEwCw&usg=AFQjCNHp7M_1JOP8nCupfhk6SaNitUJGfA
https://www.facebook.com/denoudendijk
http://www.denoudendijk.nl/


 

 
 

 
Agenda voor de ledenvergadering op 8 april 2015 – aanvang 19.30 uur: 
 

1. Opening. 
 

2. Mededelingen. 
 

3. Notulen algemene ledenvergadering van 16 april 2014. 
 De notulen liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage. 

 
4. Jaarverslag secretaris. 
 

5. Jaarverslag penningmeester, dit verslag ligt voor aanvang van de 
vergadering ter inzage. 

 
6. Verslag kascontrole. 

 
7. Aanwijzen lid voor de kascontrole. 
 

8. Verkiezing bestuursleden. 
 

 De heer Joop Kwakernaak – aftredend en herkiesbaar. 

 Mevrouw Marianne van Maaren – aftredend en herkiesbaar. 
 

Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk tot 7 april 2015 opgeven bij de 

secretaris: Marjan Pelle, Meidoornlaan 23, 4171 AN te Herwijnen  
( info@denoudendijk.nl ).  

 
9. Activiteiten en projecten. 

 
10. Rondvraag. 
 

11. Sluiting.  
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