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“Ik ben er voor u.
Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar

en óf u verzekerd bent

Omdat ieder persoon
bijzonder is...

Tel. (030) 296 66 66 barbarauitvaart.nl
Egginklaan 51 Utrecht Nieuwe Vaart 5 Vleuten
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Email | familieberichten@
wegenermedia.nl

Telefoon| (088) 013 72 68
Internet | zelf opgeven kan via 
www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-
gegevens te vermelden en uw 
telefoonnummer voor eventuele 
vragen. 

Overlijdensadvertenties zijn ook 
zichtbaar op: 
www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet 
geplaatst dient te worden op 
Mensenlinq, gelieve dit aan te
geven bij opgave van de 
advertentie.
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Julianalaan 40 Winkelcentrum Bilthoven
Tel.: 22 82 912

Bilderdijklaan 59 Bilthoven
Tel.: 22 87 815

Hessenweg 178 De Bilt
Tel.: 22 00 213

KWARKBOL 
van 3,00 voor

2,25

CHIPOLATA-
SCHNITT  
van 8,25 voor

7,25

WARME 
DRANK naar keuze

+ APPELPUNT 
met slagroom voor

3,00

KWARKBOL 
Weekendaanbieding

In al onze winkels

2,25

WARME 
Tijdens de braderie 

op de Hessenweg 

CHIPOLATA-

3,00
Ter gelegenheid van de 

opening van de Julianalaan

VACATURE

SUBSIDIECONSULTANT
Van Draeckeburgh onderzoekt en benut sub-
sidies voor grootschalige vastgoedontwik-
kelingen, monumentale gebouwen en
innovatieve duurzame installaties. Wegens
uitbreiding van onze portefeuille willen wij
ons team subsidieconsultants versterken.

De functie
Je adviseert klanten over subsidiekansen en
zorgt voor een soepel subsidie aanvraagtra-
ject. Je bent verantwoordelijk voor het
initiëren van subsidiekansen, het vertalen
van projecten in een subsidievoorstel en het
beheren van de voortgang. De nadruk ligt op
het verduurzamen van gebouwen en/of
monumentale gebouwen. De

Je profiel
Wij zoeken iemand die plezier heeft in het
beheren van veel dossiers, werken onder
deadlines, projectplannen en calculaties.
Technische of bouwkundige affiniteit HBO/
WO. Je wilt veel leren, kunt zelfstandig
werken en bent accuraat.

Ons kantoor ligt pal achter het treinstation in
Bilthoven. Reageren kan tot 15 juni 2014 via
jobs@vdsf.nl. De volledige vacature kun je
vinden onder www.vdsf.nl/uitdaging.

LEES DIT!!!
AUTO KOPEN

B.K.R. Probleem?
Toch altijd rijden!!

Dan is dit Uw oplossing!
Ga nu naar onze site
www.lowlandscars.nl
and you are happy!!

‘Ivo de Jong geeft tien  
bemanningsleden gezicht’
Met de woorden ‘We will 
remember them’ besloot 
de vader van Julius van 
Hoffen na de oorlog zijn 
brief aan de weduwe 
van de 19-jarige Thomas 
Roskowick, een van de 
tien bemanningsleden 
van de Amerikaanse 
B-17 die op 28 mei 1944 
een noodlanding in 
Groenekan maakte. 

Door Anneke Iseger

Bilthoven - ‘We will remem-
ber them’ is ook de titel van 
een prachtig uitgevoerd 
gedenkboek, samengesteld 
door Brigadegeneraal en 
historicus drs. Ivo de Jong. 
Op woensdagmiddag 28 
mei wordt in Groenekan 
een herdenkingsmonument 
onthuld, een initiatief van 
Stichting B-17 monument 
Groenekan. Het gedenk-
boek is eveneens een initi-
atief van deze stichting. Als 
lid van de werkgroep B-17 
Groenekan heeft De Jong de 
laatste maanden nieuw ma-
teriaal opgespoord, waar-
onder Duitse foto’s van het 
Amerikaanse vliegtuigwrak 
in het Groenekanse weiland. 
Deze en nog vele andere fo-
to’s, documenten en brieven, 

brengen het hele verhaal tot 
leven. Met dit boek geeft De 
Jong de tien jonge beman-
ningsleden een stem en een 
gezicht. De vader van Van 
Hoffen was als lid van de 
Vrijwillige Brandweer Groe-
nekan snel aanwezig bij het 
vliegtuigwrak,. Hij stond de 
jonge Thomas Roskowick bij 
in zijn laatste minuten. Don-
derdag overhandigde Julius 
van Hoffen in de trouwzaal 
van gemeentehuis Jagtlust 
het eerste exemplaar aan 

burgemeester Arjen Ger-
ritsen. Vlak daarvóór had 
hij delen uit de brief van 
zijn vader aan de weduwe 
Roskowick geciteerd. “Ons 
gezin heeft het graf van 
Thomas op de Amerikaanse 
oorlogsbegraafplaats in Mar-
graten geadopteerd. Ieder 
jaar gaan we er op Memorial 
Day naartoe, als dank voor 
het offer dat deze jongeman 
voor onze vrijheid bracht.” 
Gerritsen zei  te hopen dat 
velen dit kwalitatief voor-

treffelijke boek zullen lezen. 
“De crash staat nog steeds 
in de harten gegrift van de-
genen die dit hebben gezien. 
Dit litteken is ook in de VS 
nog voelbaar bij de nakome-
lingen. Als zij op 28 mei hier 
zijn, dan worden zij herin-
nerd aan de inzet, durf en 
moed van hun voorvaders, 
en getroost met de gedachte 
dat zij na zeventig jaar nog 
niet zijn vergeten.” De ver-
koopadressen staan elders 
op deze pagina.

Burgemeester Arjen Gerritsen ontvangt het boek ‘We will remember them’ uit handen van Julius 
van Hoffen.               Foto: Anneke Iseger

Nieuwe uitgave 
St. Maerten
MAARtenSDiJK - De nieuwe 
St. Maerten, het tijdschrift 
van de Historische Ver-
eniging Maartensdijk, ver-
scheen donderdag 15 mei. 
Het bevat een hoofdartikel 
over het ontstaan van het 
kerkje in Blauwkapel, en 
een bijdrage over een recen-
te vondst in Maartensdijk 
van een gouden munt uit de 
zevende eeuw. Frans Klok 
heeft in oude archieven en 
literatuur interessante gege-
vens over de bouwgeschie-
denis van het uit 1451 date-
rende kerkje gevonden. Ook 
besteedt hij aandacht aan 
de ontginning van de veen-
moerassen ten noorden van 
de stad Utrecht en daarmee 
samenhangend het ontstaan 
van Blauwkapel en de vier 
kernen van de voormalige 
gemeente Maartensdijk. 
Het tweede artikel gaat 
over een in maart gedane 
bijzondere vondst tussen 
Groenekan en Maartensdijk 
van een gouden munt uit 
de zevende eeuw van het 
type Madelinus. Ook wordt 
aandacht besteed aan een 
in 1842 in Maartensdijk ge-
dane andere vondst van een 
vroeg middeleeuwse gouden 
munt.
Losse nummers zijn voor 
niet-leden van de Histori-
sche Vereniging voor 7 euro 
verkrijgbaar bij kapper Hans 
Stevens (Maertensplein in 
Maartensdijk), Super Van 
der Neut (Groenkanseweg 5 
in Groenekan) en bij Boek-
handel Bouwman (Hessen-
weg 118 in De Bilt).

Verkoop ‘We 
will remember 
them’
Het boek ‘We will remember 
them’ (oplage 500 stuks) is 
voor vijf euro te koop bij de 
volgende adressen: Biltho-
vense Boekhandel, Juliana-
laan 1, Bilthoven; Bouwman 
Boeken, Hessenweg 168, De 
Bilt; Cadeau- en Boekwinkel 
Van den Berg, Koningin Ju-
lianalaan 48, Maartensdijk; 
Fa. Van der Neut, Groene-
kanseweg 5-13, Groenekan; 
Primera, Maertensplein 24, 
Maartensdijk. 
Na afloop van de onthulling 
op 28 mei, is het boek ook te 
koop in De Groene Daan.

Avond over 
opvoeding     
met geloof
De Bilt - Uw kind stelt vra-
gen over Pasen, Hemelvaart 
of Pinksteren en u weet niet 
goed hoe u moet antwoor-
den? 
Het gezamenlijk jeugdwerk 
Opstandingskerk/Imma-
nuëlkerk nodigt iedereen uit 
voor een avond over geloofs-
opvoeding ‘Geloof, hoop en 
kinderen’. De bijeenkomst is 
voor ouders en grootouders 
van kinderen tussen de 0 en 
18 jaar.  
De bijeenkomst is op don-
derdag 22 mei van 20.00 
tot 21.30 uur in De Schakel, 
achter de Immanuëlkerk, 
Soestijkseweg Zuid 49. De 
avond wordt begeleid door 
da. WilfrieDA Stam en 
Jeanine Kooistra. 


