Onthulling van het Gedenkteken te Lichtervelde - 28 Mei 2017
Ceremony of unveiling of the Lichtervelde Memorial - May 28th 2017
Cérémonie d'inauguration du Mémorial de Lichtervelde - 28 mai 2017
Rebecq 24/05/2017 - Lichtervelde 28/05/2017
Op 28 mei 1944 stortte het toestel Lancaster LL810-BQ-K brandend neer op het grondgebied van
Lichtervelde. Alle zeven bemanningsleden verloren hierbij het leven. Wanneer de Duitsers op de
plaats van de ramp aankwamen, konden ze de stoffelijke resten bergen van vijf personen. Deze
werden begraven op de gemeentelijke begraafplaats van Wevelgem, ca. 25 km verderop. Begin
augustus, wanneer de plaatselijke landbouwer zijn rogge oogstte, werden nog twee halfvergane
lijken ontdekt. Ook deze werden in Wevelgem begraven. De zeven bemanningsleden waren:
Charles Bonner, Albert Brown, Ronald Drury, Arthur Hall, Franck Lebano, Donald McCrae
and Martin Shapiro. Door het opzoekingswerk van de plaatselijke heemkundige kring kon het
relaas van deze tragische gebeurtenissen gereconstrueerd worden.
De gemeente Lichtervelde en de Heemkundige Kring 'Karel Van de Poele' namen gezamenlijk het
initiatief om de nagedachtenis van deze zeven mannen te eren en om hulde te brengen voor hun
moed en zelfopoffering. 73 Jaar na de ramp, op 28 mei 2017, wordt nabij de plaats van de ramp
met de Lancaster LL810-BQ-K een gedenksteen onthuld.
On May 28th, 1944, the plane Lancaster LL810-BQ-K crashed in the limit is of the municipality of
Lichtervelde, the seven men of the crew were killed in the disaster. The Germans, by arriving on
the spot, got back five bodies which were buried in the municipal cemetery of Wevelgem, in 15 km
from there. Few weeks after the accident, during the harvest, the local farmer discovered rest of
two other pilots who had fallen in a field of cereal. They joined those of their
fellowmen. It was about Charles Bonner, Albert Brown, Ronald Drury, Arthur Hall, Franck
Lebano, Donald McCrae and Martin Shapiro. Thanks to the
intervention of the historical association of Lichtervelde (Heemkundige Kring Lichtervelde), this
tragic story was able to be brought to light.
Le 28 mai 1944, l'avion Lancaster LL810-BQ-K s'est écrasé à la limite Est de la commune de
Lichtervelde, Les sept hommes de l'équipage furent tués dans la catastrophe.
Les Allemands, en arrivant sur place, récupérèrent cinq corps qui furent enterrés dans le cimetière
communal de Wevelgem, à 15 km de là. Quelques semaines
après l'accident, lors de la moisson, le fermier de l'endroit découvrit les restes des deux autres
pilotes qui étaient tombés dans un champ de céréales. Ils rejoignirent ceux de leurs compagnons.
Il s'agissait de Charles Bonner, Albert Brown, Ronald Drury, Arthur Hall, Franck Lebano,
Donald McCrae et Martin Shapiro. Grâce à l'intervention du cercle d'Histoire de Lichtervelde
(Heemkundige Kring Lichtervelde), cette tragique histoire a pu être mise au jour.

Programa - Programme - Programme
Academisch gedeelte
Verwelkoming door Mevr. Ria Beeusaert-Pattyn, Burgemeester van Lichtervelde
Toespraak door Mevr. Alison Rose, Ambassadeur van Groot-Brittanië
Toespraak door Mr. Wilfred Burie, vertegenwoordiger van 550 Squadron RAF North-Killingholme
Association
Toespraak door Mr. Filip Van Devyvere, Voorzitter Heemkundige Kring 'Karel Van de Poele'
Onthulling van het monument
Formeel gedeelte
Sonnerie “Te Velde”
Naamafroeping van de Britse en Canadese militairen van het vliegtuig LL810-BQ-K, neergestort op
28 mei 1944 te Lichtervelde
Neerlegging van kransen
Sonnerie “Last Post”
Citaat “The Exhortation”
Minuut stilte
Citaat “The Kohima”
Sonnerie “The Reveille”
Nationale hymnes van het Verenigd Koninkrijk, Canada, Europa en België
Afsluiting

