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Hoogkruis nog meer gemarkeerd
door Henk van de Bunt
Vorig jaar werd in het Biltse van Boetzelaerspark het Bilts Hoogkruis onthuld.
Het monument, waaraan de jonge Biltse beeldhouwer Jelle Steendam ruim een jaar lang hard
heeft gewerkt, is een herinnering aan de Ierse wortels van de 900-jarige gemeente De Bilt.
Afgelopen week werd er een ‘pleintje’ om het hoogkruis aangelegd.
Initiatiefnemer Gert Landman:
‘Wat anders is, is het ovaal om het
kruis, met basalt-grijs grind. Je kunt
nu op je gemak eromheen staan
met een schoolklas (is al driemaal
gebeurd), kunsthistorische kring
of excursiegroep (bijvoorbeeld uit
Coesfeld). Je krijgt daarbij geen
moddervoeten meer en er komen
minder modderstrepen op de voet’.
Bankje
Landman vervolgt: ‘Er is een bankje
bij geplaatst. Daardoor kunnen (oudere) mensen even uitrusten, met
zicht op St. Maarten, St. Laurens
en andere afbeeldingen. Het grindpleintje is verzorgd door de firma
Hoefakker, die ook het onderhoud
van het park op zich heeft genomen. De kosten worden gedragen
door de Stichting Bilts Hoogkruis
die dit al van tevoren meebegroot
had. Er zijn ook informatieborden
in bestelling; dat wordt helaas pas
juli. Die komen aan weerskanten
van het kruis te staan, diagonaal tegenover elkaar’.
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Opening
nieuw Dorpshuis
in Hollandsche Rading
door Henk van de Bunt
Zaterdag 17 mei is het nieuwe Dorpshuis aan Dennenlaan
57 te Hollandsche Rading door oud-wethouder Bert
Kamminga geopend. Naast een hapje en een drankje was
er muziek en voor de jonge dorpsbewoners stond er een
springkussen en zij konden geschminkt worden.
Burgemeester Arjen Gerritsen reikte, in aanwezigheid van oud-wethouder Bert Kamminga, de Medaille van Verdienste in brons uit aan de
heer Adriaan Hoogendoorn en mevr. Maria IJsbrandij. De heer Hoogendoorn was ruim 17 jaar actief, samen met mevrouw IJsbrandij, als
beheerder van het dorpshuis. Tevens is hij als penningmeester actief
in het nieuwe bestuur van het dorpshuis en hij is het aanspreekpunt
voor de gemeente. Mevrouw IJsbrandij is 17 jaar actief geweest als beheerder van het dorpshuis. Zij regelde allerlei zaken, van boekingen tot
schoonmaak e.d. Beiden hebben zich hiermee langdurig en belangeloos
ingezet voor de lokale gemeenschap.
Als nieuwe beheerders werden Adriaan Hoogendoorn, David Vermeulen en Ronald Niehaus voorgesteld. Contactpersoon Ronald Niehaus is
te bereiken onder dorpshuishr@gmail.com

Het Biltse Hoogkruis
Hufter
Een ooggetuige, die op het bankje
zat te lezen vertelt: ‘Er kwamen
spelende kinderen voorbij die ik
daar wel eens vaker had gezien
en die dan langs het kruis rennen
en soms ook even erop willen

klimmen. Nu liepen ze allemaal
òm het ovaaltje, dat ging vanzelf.
Eén jongen zei zelfs: ‘O, hier
mag je niet op hè?’ Dus waar het
kruis nu op staat, voelt meteen als
een eigen ruimte! Nog iets meer
‘hufterproof’, hoop ik’

‘We will remember them’
door Henk van de Bunt
Vrijdag 16 mei verscheen het gedenkboek met de titel ‘We will remember them’.
Het is een initiatief van Stichting B-17 monument Groenekan. Het boek verschijnt ter
gelegenheid van de herdenking van de noodlanding van een Amerikaanse B-17 op 28 mei 1944.
Het eerste exemplaar van dat boek werd donderdag 15 mei in het gemeentehuis
overhandigd aan burgemeester Arjen Gerritsen.
Vijftien nabestaanden van de B-17
-bemanning, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Groenekan een
noodlanding maakte, komen voor
de onthulling van het herdenkingsmonument over uit Amerika. Zij
worden ondergebracht bij zeven
gastgezinnen in Groenekan. Afgelopen vrijdagavond werden de
gastgezinnen door leden van de
Stichting B-17 monument Groenekan in meer detail bijgepraat over
hun rol in het programma. Vaststaande onderdelen daarin zijn een
gezamenlijk bezoek op zondag 25
mei aan de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Margraten voor
de jaarlijkse herdenking van de gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog en de onthulling van het herdenkingsmonument in Groenekan
op woensdagmiddag 28 mei. De
verdere invulling is afhankelijk van

de plannen van de Amerikanen zelf.
Wel werden er suggesties en tips
uitgewisseld over mogelijk interessante tripjes en locaties en er boden
zich gidsen aan voor bezoeken aan
Amsterdam en/of Utrecht. Na afloop van de informatiesessie presenteerde Ivo de Jong het verhaal
over de geschiedenis van de vlucht
van de verongelukte B-17. Hij wist
de vlucht zo gedetailleerd en invoelend te reconstrueren dat de bemanningsleden voor de aanwezigen tot
leven kwamen.
Onthulling
Op 28 mei rond 15.30 uur wordt
een monument onthuld dat herinnert aan deze gebeurtenis. De onthulling zal plaatsvinden op de kop
af 70 jaar nadat de B-17 de noodlanding maakte. De locatie is hoek
Versteeglaan / Groenekanseweg in

Gastgezinnen bijeen in de Groene Daan. (foto Frank Klok)

Groenekan. De onthullingceremonie van het herdenkingsmonument
voor de bemanning van de Amerikaanse B-17 bommenwerper, maakt
het noodzakelijk de Versteeglaan en
een deel van de Groenekanseweg
(de nummers 62 tm 96) op 28 mei
van ongeveer 14.30 uur tot 16.30
uur voor het verkeer te blokkeren.
Gedurende die tijd geldt er voor
doorgaand verkeer een aangegeven
omleidingsroute via de Kastanjelaan en de Vijverlaan.

Vanaf 15.00 uur waren de inwoners en de vele genodigden massaal
toegestroomd.
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Hulpdiensten
Bewoners die verwachten hun auto
in die tijd te moeten gebruiken
wordt aangeraden die tijdig vooraf
te parkeren in de Copijnlaan, in
de parkeerhavens bij de tennishal
(daarmee zijn voor deze gelegenheid afspraken gemaakt), of in de
parkeerhavens aan het begin van
de Kastanjelaan, onder het A27viaduct of aan het begin van de Vijverlaan. Uiteraard zal de ceremonie
direct worden stilgelegd voor hulpdiensten die onverhoopt tijdens de
ceremonie bij panden op de geblokkeerde locatie moeten zijn.
Vanaf vrijdag 16 mei is het boek te
koop bij: de Bilthovense Boekhandel, Bouwman Boeken, Cadeau- en
Boekwinkel Van den Berg, Fa. Van
der Neut en Primera Maartensdijk.
Ook na afloop van de onthulling
op 28 mei is het boek te koop in de
Groene Daan.

Onze webwinkel is altijd open!
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Elke 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur
heeft Wereldwinkel Maartensdijk een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

