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Veel belangstelling voor proeven 
bij Landwaart 

Vrijdag 6 en zaterdag 7 december werden alle kerstgerechten bij Landwaart in Maartensdijk 
smakelijk gepresenteerd en was iedereen van harte welkom om het lekkers te ‘beleven, 

bespeuren, keuren, opsnuiven, proberen’, kortom gewoon te proeven. 

Landwaart had dit jaar weer haar 
jaarlijkse Kerstproeverij. Op vrij-
dagavond was er al een ‘voor-
proefje’ en op zaterdag was er de 
hele dag massaal belangstelling 
van het winkelend publiek. Het 
geheel was met zorg samenge-
steld, aantrekkelijk gepresen-
teerd en boordevol creativiteit. 
Het culinaire team van Land-
waart was volop in bedrijf en be-
reid alle vragen te beantwoorden. 

Bestelformulieren kunnen ook 
deze week nog ingeleverd wor-
den.   [HvdB]

Voor deze gelegenheid wisten jong en oud de weg naar de Groene Daan 
te vinden.

Dat wil ik effe kwijt…

Enquête De Bilt
De gemeente De Bilt houdt een ‘burgerpeiling’ onder een aantal  inwo-
ners, waarin meningen en behoeften worden gepeild. Goede zaak, denk 
ik. Een minpuntje wil ik echter noemen:  de misleidende aankondiging, 
dat slechts tien minuten gemoeid zouden zijn met het invullen. 

Tien minuutjes, denk je dan, dat moet kunnen  lukken. Maar wat blijkt: 
je krijgt een waslijst van maar liefst 43 vragen voorgeschoteld, die vaak 
van een groot aantal subvragen zijn voorzien. Bij al die vragen en sub-
vragen moet je goed nadenken: ja of nee, (erg) mee eens of oneens, 
(erg) tevreden of ontevreden, of neutraal. Dat lukt nooit in tien minuten, 
tenzij je als een razende lukraak maar wat aanstreept  of aanvinkt. En 
dan nog heb je misschien meer tijd nodig. Je wordt ook nog uitgenodigd 
om opmerkingen en suggesties te uiten…

Als de gemeente wil dat inwoners serieus met deze toch niet onbelang-
rijke vragen omgaan, moet ze het anders aanpakken. Maak het onder-
zoek eenvoudiger en niet zo gedetailleerd, zodat je het in tien minuten 
redt en meer mensen over die drempel  heenstappen. Of zeg eerlijk waar 
het op staat. Nu werd ik helemaal gek van die lange vragenlijst en stopte 
ik er halverwege mee, want mijn tien minuten waren ruimschoots om. 
Het is bekend uit allerlei enquêtes: ‘het kost u slechts drie minuten’, 
‘het kost u slechts tien minuten’… Bijna altijd is het (veel) meer. Dat 
betekent nog niet dat De Bilt aan die slechte gewoonte mee moet doen.

Daan van der Waals, Hollandsche Rading 

Opnieuw grote feesttent 
in Maartensdijk

De organisatie van het Nieuwjaarsfeest 2014 is in volle gang. Na het succes van vorig jaar 
heeft de organisatie van het Nieuwjaarsfeest besloten dit jaar opnieuw een feesttent 

te plaatsen op de sportvelden van SVM.

Deze 2e editie gaat groots aange-
pakt worden. De organisatie is dan 
ook zeer trots op het feit, dat het 
dit jaar gelukt is om twee feesten te 
organiseren. Naast het Nieuwjaars-
feest is er dit jaar ook een gezellige 
avond met livemuziek. Op vrijdag-
avond 27 december komt de band 
Super Sundays naar Maartensdijk. 
De 6 ervaren muzikanten zullen de 
tent op hun kop zetten met hits uit 
de jaren 70, 80 en 90! Als klap op de 
vuurpijl neemt DJ Arnoud, bekend 
van ‘We love the 80’s en 90’s fees-
ten’, tussen de optredens door plaats 
achter de draaitafels. Deze avond 
begint om 19.00 uur en eindigt om 
01.00 uur. De entree is gratis.

Nieuwjaar
Na deze avond wordt de tent voor 
het Nieuwjaarsfeest omgetoverd 
tot een waanzinnige feestlocatie. 
Het belooft een fantastische be-
leving voor iedereen te worden. 
Je hoeft niet meer naar de stad 
toe om een geweldige Nieuw-
jaarsnacht te hebben. De beste 
DJ’s zijn geboekt om er een on-
vergetelijk feest van te maken. 
De Utrechtse DJ Larry de Kat, 
bekend van Slapfunk Records 
bijt het spits af met zijn groovy 
sounds. Een gigantische laser-
show, led-wall, sound system en 
nog veel meer verassingen maken 
het feest compleet.

In de Nieuwjaarsnacht gaan de deu-
ren vanaf 01.00 uur open. Het feest 
eindigt om 06.00 uur. Voor alle 
bezoekers is er een garderobe met 
lockers, zodat iedereen zijn of haar 
waardevolle spullen kan opbergen. 
De voorverkoop van de tickets vindt 
iedere dinsdag- en donderdagavond 
plaats tussen 19.00 en 20.30 uur in 
De Vierstee te Maartensdijk. Voor 
20 euro ben je verzekerd van toe-
gang tot het feest. Donderdagavond 
19 december is de laatste mogelijk-
heid om je tickets voordelig aan te 
schaffen. Aan de deur zal nog een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar 
zijn voor 25 euro. 

(Martijn Roose)

SDO ging naar ‘Beeld en Geluid’
Wie kent niet het gebouw van Beeld en Geluid met haar gekleurde ra-
men en wie is niet nieuwsgierig wat daar allemaal te zien en te beluiste-
ren is. Van die mogelijkheid kon men gebruik maken door mee te gaan 
met de Stichting de Dag van de Ouderen. 

Als laatste uitstapje van het jaar 2013 bracht de SDO op 28 november 
een bezoek aan het Ned. Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum. 
Er was veel belangstelling voor; de bus van 50 personen was volledig 
gevuld. Opstappen kon in De Bilt (Dr. Letteplein), Bilthoven (De Ko-
perwiek) en in Maartensdijk in de omgeving van Dijckstate. [HvdB]

In Maartensdijk kon men bij de bushalte bij Dijckstate instappen.

Groenekan zal hen niet vergeten
door Frank Klok

Maandagavond, 25 november, was het dorpshuis van Groenekan bijzonder goed gevuld. De 
Dorpsraad organiseerde een thema-avond over de noodlanding in 1944 van een Amerikaanse 
bommenwerper in de weilanden tussen Groenekan en Blauwkapel en over het monument dat 

Groenekan in 2014 wil oprichten voor de omgekomen bemanningsleden.

Kolonel Ivo de Jong gaf in een 
boeiende presentatie een overzicht 
van de ontwikkeling van de gealli-
eerde luchtaanvallen in de aanloop 
naar 28 mei 1944. Hij schetste de 
enorme logistieke prestaties die de 

geallieerde luchtmachten moesten 
leveren om dagelijks honderden 
bommenwerpers en begeleidende 
jachtvliegtuigen goed gecoördi-
neerd naar de tientallen doelen in 
Duitsland te leiden en hen aan het 

eind van de dag weer veilig op de 
vele luchthavens aan de Engelse 
oostkust terug te brengen. Dat ging 
helaas lang niet altijd goed. De 
Jong slaagde er vervolgens in de 
laatste vlucht van de Groenekanse 
B-17 nauwkeurig te reconstrueren 
en - met al zijn gevaren en moei-
lijkheden - voor de zaal goed in-
voelbaar te maken. Zelfs wist hij, 
met historisch filmmateriaal, de 
noodlanding in het weiland achter 
de Boerderij op de Groenekanse-
weg 62 tot leven te wekken, bijna 
alsof er op die 28ste mei 1944 een 
cameraman langs dat Groenekanse 
weiland had staan draaien.

Een herdenkingsmonument
Om het hoogste offer dat de drie 
omgekomen bemanningsleden voor 
onze vrijheid hebben gebracht te 
gedenken is een werkgroep bezig 
een bescheiden monument op te 
richten. Als alles volgens plan ver-
loopt zal dat 28 mei 2014, 70 jaar 

na de noodlanding, met gepast ce-
remonieel worden onthuld. De Nij-
epoortschool heeft zich inmiddels 
bereid verklaard het monument te 
adopteren en ook de burgemeester 
heeft zich direct enthousiast achter 
het initiatief geschaard. Het ontwerp 
en de keuze van een locatie liggen 
nu ter goedkeuring bij de gemeen-
te. Blijft natuurlijk, zoals altijd, 
de kwestie van het slijk der aarde, 

het benodigde geld. De werkgroep 
heeft ruwweg becijferd dat het mo-
nument, inclusief plaatsing en ont-
hullingceremonie, een bedrag in de 
orde van 10.000 euro zal vergen. 
Omdat veel waarde wordt gehecht 
aan draagvlak in het dorp zelf, mikt 
de werkgroep niet alleen op sponse-
ring door bedrijven en fondsen maar 
nadrukkelijk ook op crowd-funding 
uit de Groenekanse bevolking. 

Groenekan en 
de Tweede Wereldoorlog

In het verlengde van het B-17-project hebben enkele Groenekanners 
besloten, in nauwe samenwerking met de Historische Vereniging Maar-
tensdijk (HVM), de geschiedenis van Groenekan in en met de Tweede 
Wereldoorlog te inventariseren en te beschrijven. Men denkt daarbij 
onder meer aan: mobilisatie, evacuatie, luchtbescherming, distributie 
en voedselvoorziening, verduistering, spertijd, Arbeitseinsatz, razzia’s, 
verzet, onderduik,  inkwartiering, bevrijding(feesten) etc. De resultaten 
wil men in 2015, 70 jaar na de bevrijding, publiceren in een speciaal 
themanummer van St. Maerten (het tijdschrift van de HVM). De initia-
tiefnemers zijn op zoek naar verhalen uit de 1e hand of uit overlevering, 
naar karakteristieke foto’s en/of voorwerpen en naar mensen die aan dit 
initiatief mee willen werken als (archief)onderzoeker, interviewer en/of 
als schrijver. Reacties kunt u richten aan de secretaris van de HVM: tel. 
0346-212685, e-mail baldinevandenbosch@gmail.com.

Volop belangstelling en bewondering voor al het lekkers.


