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Heri n neri ng aansch ij nvl iegveld
De Duitse bezetter
bouwde in 1940 een
schilnvliegveld tussen
Oostelbeers en Oirschot.
Donderdag wordt er een
nieuw herdenkings-
monument onthuld.

Frank van den Heuvel
Í.vdheuvel@ed.nl
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schap ingenomen. Vmafdat mo-
ment wrs het terrein aan de rand
van Ëindhoven een prominent
doelwit voor Engelse bommen-
weÍpers. Om de piloten vin de
Royal Air Forte (Ri\F) te mislei-
den, bouwde de bezetter iets ver-
derop een schijnvliegveld. Op cen
rail werd een nepvlicgtuig op een
lorrie heen en weer getrokken, ho-
pende dat de Engelsen hun bonr-
merr hier zouden droppen, in de
veronderstclling dat ze Welschrp
bornbardeerden.

In de buurt van het toenmalige
schijnvliegveld tussen Oirschot en
Oostelbeers staat al enkele jtren
een bescheiden monumentje.
Donderdag wordt iets verderop
een prominentere herdenkings-
plek onthuld, een initiariefvtn de
gemeente Oirschot en de rverk-
groep Íond 75 jaar Bevrijding.

De Oirschotse smid SjeíVinger-

hoeds en zijn medewerker N{itch
Kanrers hebben een kunsrsrof
plaatmodel genrarkt van €en Mes-
serschmitt ME ro9, het type vlieg-
tuig dat de Engelse piloren op weg

naar Welsch.rp nroest loppen. De
consrrucde is straks te zien aan de
rand van het fietsprd van Oirschot
nrarWintelre, prrallel aan Lange-
reijt.

Houtennepbommen
Het schijnvliegveld fu nctioneerde
in de beginjaren van de oorlog re-
delijk; het terrein werd enkele ma-
Ien gebombardeerd. Er was rlles
aan gedaan onr de RAF-piloten in
de luren te leggcn. Rondom de 3oo
meter lange'startbran' - nct de
namaak-lvlesserschmitt op rails -
waren blrakken en hangrrs opge-
trokk€n. Ook stond er cen uitkiik-
toren en waren er landingslichten,
luchtdoelgeschut en een bunkel
die (op particulier terrein) nog al-
tíjd intacr is.

Voor de nrensen die in de buurt
woonden, rvas de impact van het
schijnvliegveld groot, vertelt Han
Smits nrmens de werkgroep 75
jaar Bevrijding ,,De mensen

moesten meerdan eens hun boer-
derijen uit, als er bonrbardenren-
ten dreigden. Ook rvas het een zo-
genoemd Sperrgebiet, inclusief
slagbomen. 's Avonds mocht er
niemand meer van buiten het ter-
rein op. Was je er toch, dan rverd je
arngehouden en opgesloten."

In de loopvan de oorlog trapren
de Engelsen niet meer in het
trucje. Volgens de overlevering
hebben de Rr\F-piloren op een ge-
geven moment nog één aanval ge-
plaatsg met houten nepbomnen,
ten teken dàt ze het spelletje door-
hrdden. Smits:,,Wel werden nog
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Wezijneralvervoor
dezomermee
gestart, erzitten al
heelwatuur$esin
- SjeÍVingeÍhoeds

^ 
ln de weÍkplaats wordt ge-

werkt aan het plaatmodel, VlnÍ:
SjeÍ VingeÍhoeds, Mitch Kan-
têÍs, Jan Aerts en Han Smits.
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nreernraals bommen gegooid door
de Duitsers zelf, om de overbodige
last krvijt te raken op de terugweg
vanuit Engeland."

De eendimensionale replicr is 9
bij 2,8 nreter. De technische teke-
ningen zijn gemaakt door Michiel
van Loon. Vingerhoeds spreekt
van een speciale opdracht.,,Dir is
een hartstikke mooi proiect", ver
telt hii in ziin lverkphats.,,We zijn
er al vervoor de zomer lnce ge-
start, er zitten al heel wat uur{es
in. le probeert je natuurli;'k zo
goed mogelijk te íníornreren en in
te leven. Zo zijn rve ook gaan kii-
ken rraar de Dakota aan de A5o in
Son en een replicr in Groesbeek."

De onthulling is donderdag tus-
sen 16.00 en 16.30 uur.
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  Een oud kaartje van hêt schijnvliegveld van de Duitsers in WOll
tussen Oirschot ên OostelbeeÍs, tên oosten van dê Langereijt,

Ronald van Meygaarden
burgemeester in Boxtel ffi ,fl''i&'r ff ,r:iD .Èe*aBOXTEL Ronald van lvÍeygaàrden
(foto) is voorgedragen als burge-
rneester van Boxtel. Hij volgt
waarnemend burgemeester
Fons NrteÍop op die op
zijn beurt }vÍark Buiis
opvolgde, die in de-
cember 2018 in Oos-
terhout begon als
nieurve burgenreesrer.
Drt heeft Meriellc vrn
Alphen, voorzittervrn de
vertrouwenscomrnissie, gis-
teravond in de rrrclsvergrdering
van Boxtel bekendgenraakt.

Vàn lvÍeygaJrden was eerder nc-
gen jrar lverhouder in Geldermrl
sen. De keuzevoorde kandidaatis
unaniem door de hele Boxtelse
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gemeenteraad genomen, zegt Van
Alphen. ,,Het ging nier om een
man olvroul, maar orn de beste

kandidaat voor deze wat ei-

soort van wauw-effect. En
ook nog een dosis hunror", zegt
Van Alphen.

De kennismrking met Boxtela-
re n bleef gisteravond uit. Want
Van Meygaarden is ziek en ligt
met griep in bed.
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