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2e PINKSTERDAG OPEN
van 10.00 uur tot 17.00 uur

Herenweg 35, Maarssen, www.vechtweelde.nl

1e PINKSTERDAG 
zijn wij gesloten

Geldig van 04 juni t/m
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       BBQ
 

DEMONSTRATIE

van 11.00 tot 16.00 uur

Zaterdag

Showroom Würselen: 
Monnetstr. 7
D-52146 Würselen 
Tel. 00 49 24 05 / 47 94 80 

Showroom Nordhorn:
Thüringer Str. 1
D-48529 Nordhorn
Tel. 00 49 59 21/ 78 87 00 

Openingstijden: donderdag en vrijdag  10 – 19 uur, zaterdag 9 – 18 uur  

Showroom Utrecht:
Zeelantlaan 59
3526AK Utrecht  
Tel. 0 30 / 21 48 220

Openingstijden Utrecht:
Ma – Wo 10.00 – 18.00 uur
Do 10.00 – 21.00 uur
Vr – Za 10.00 – 18.00 uur
Zo 11.00 – 17.00 uur

www.marquardt-keukens.nl

KEUKENS
... net iets anders!

A-Merk apparatuur tegen internetprijzen
Werkblad van graniet* voor de prijs van kunststof

BETAALBARE LUXE

Contactgegevens redactie
Essenkade 2,
3992 AA Houten
E redactie.bc@wegenermedia.nl
I www.biltschecourant.nl

Commercieel Directeur
Bas Stikkelorum
E b.dvries@wegenermedia.nl

Eindredactie
Jan Ruijne
T (088) 01 30357
E j.ruijne@wegenermedia.nl

Chef regioredactie
Jan van Es
E j.ves@wegenermedia.nl

Bezorgklachten
I www.deweekkrant.nl/
verspreidklachten
T (0900) 424 57 26

Contactgegevens media-advies
en advertentieverkoop
Voor informatie over de advertentiemo-
gelijkheden
neemt u contact op met

uw accountmanager of bel met (088)
013 99 84. Of mail ons via adverteren.
regioutrecht@wegenermedia.nl

Familieberichten
E familieberichten@wegenermedia.nl
T (088) 013 72 68
Zelf een familiebericht opgeven kan via
www.familieberichtenonline.nl

Rubrieksadvertenties
E telesales@wegenermedia.nl
T (0900) 674 38 36

Wegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige
informatie (zoals advertentie-tarieven
en oplage)
I www.wegenermedia.nl

Biltsche Courant is een uitgave van
Wegener Media BV.
Aangeboden kopij kan zowel worden
geplaatst in de gedrukte als digitale
uitgaven van Wegener Media BV.

© Wegener Media BV

KORT NIEUWS

Biltsche Courant 
zoekt nieuwe 
correspondenten
De Biltsche Courant is op 
zoek naar twee corres-
pondenten. De redactie 
is op zoek naar mensen 
die geïnteresseerd zijn 
in lokaal nieuws. De 
correspondenten die wij 
zoeken schrijven artike-
len over de politiek en 
actueel nieuws. Geen 
sport, geen cultuur. De 
correspondent politiek is 
bereid om de politiek te 
volgen en daarbij ook af 
en toe ‘s avonds aanwezig 
te zijn bij een raads- of 
commissievergadering. 
De tweede correspon-
dent is er voor algemeen 
nieuws. Regelmatig 
een foto maken voor de 
krant behoort ook tot 
de taken van de nieuwe 
correspondent. Het bezit 
van een auto strekt tot 
aanbeveling. Reacties 
sturen naar: redactie.bc@
wegenermedia.nl o.v.v. 
‘correspondent gezocht’. 
Vermeld daarbij naam, 
adres en telefoonnum-
mer. Voeg bij de mail ook 
een kort curriculum vitae 
c.q. werkervaring.

Pinksterspektakel 
Bochane Groep
De Bochane Groep houdt 
drie dagen lang een zoge-
heten Pinksterspektakel. 
“Op vrijdag 6, zaterdag 
7 en Pinkstermaandag 9 
juni is het volop spekta-
kel bij alle negentien ves-
tigingen van de Bochane 
Groep.” Voor alle auto-
merken die Bochane in 
de showroom heeft staan, 
zijn aantrekkelijke acties 
van toepassing. “Of uw 
interesse nu uitgaat naar 
een nieuwe Renault, Fiat, 
Nissan, Hyundai, Dacia, 
Jeep, Lancia of Alfa Ro-
meo, u profiteert van veel 
voordeel dat oploopt tot 
vele duizenden euro’s.” 
In Bilthoven is Bochane 
gevestigd aan de C. de 
Haasweg op het bedrij-
venterrein Larenstein. 
“Bij aanschaf van een oc-
casion boven de zesdui-
zend euro ontvangt u een 
iPad Mini cadeau en op 
alle nieuwe voorraadau-
to’s krijgt u die iPad Mini 
eveneens gratis cadeau.”

Belangstelling was groot bij onthulling monument in Groenekan

Monument voor bommenwerper
GROENEKAN - Onder grote be-
langstelling werd woensdag 
28 mei, op de hoek van de 
Groenekanseweg en de Ver-
steeglaan in Groenekan, het 
oorlogsmonument onthuld 
voor de drie slachtoffers en 
de zeven overlevenden van 
de B-17 die daar precies 70 
jaar geleden in het weiland 
is neergestort.
Namens de vijftien Ame-
rikaanse gasten sprak Dar-
rell Waite, de zoon van ra-
diotelegrafist Clyde Waite 
die de crash overleefde, de 
menigte toe. Hij sprak zijn 
waardering uit voor het feit 
dat met dit monument blijk 
wordt gegeven van de dank-
baarheid die men in Neder-
land nog steeds voelt voor 
zijn bevrijders. Waite zei: 
“Ik vind het een eer om hier 
te mogen staan. Ik bedank 
iedereen die dit monument 
mogelijk heeft gemaakt, zo-
dat dit stukje geschiedenis 
kan worden bewaard voor 
toekomstige generaties. Zo 
zullen de offers die de be-
manningsleden hebben ge-
bracht niet worden vergeten. 
Ik denk dat alle mannen een 
traan en een glimlach op 
het gezicht zouden hebben 
gehad.”
Daarna werd het monument 
onthuld en vervolgens over-
gedragen aan de Nijepoort-
school, die het monument 
heeft geadopteerd. Ryan 

Mulder, kleinzoon van be-
manningslid James Mulder, 
overhandigde de directrice 
van de school een lijst met 
een onderdeel van de B-17 
en een daarin gevonden de-
tail van een landkaart met 

daaromheen de portretten 
van alle bemanningsleden. 
Vervolgens klonk de ‘Last 
Post’, volgde een minuut 
stilte, werd het Ameri-
kaanse volkslied gespeeld 
en werden er rozen bij het 

monument gelegd. Het mo-
nument bevat de namen 
van de bemanningsleden 
van de B-17, te weten Del-
mar McBeth, Donald Chiles, 
Thomas Roskowick, Arthur 
Codding, Roger Withers, 

Clyde Waite, James Mulder, 
Kenneth Joye, Robert Berg 
en Lawrence Brown. De eer-
ste drie overleefden de crash 
niet, de overige zeven wer-
den gevangen genomen. 
Zie ook pagina 13

Ryan Mulder overhandigt de lijst aan directrice Jacobien Flier van de Nijepoortschool. De lijst bevat memorabilia van de neergestorte 
bommenwerper.  Tekst en foto: Hester de Geus

ColofonAmélie is Jarige van de Week
Kent u de Franse film Amé-
lie? Een prachtige film, een 
prachtige naam. En deze 
week is Amélie in de Bilt-
sche Courant de Jarige van 
de Week. Toegegeven, het 
gaat hier niet om de char-
mante filmster. Maar wat 
niet is kan nog komen. In ie-
der geval krijgt Amélie deze 
week de taart van de week, 
de gratis taart van Bakkerij 
Krijger uit Bilthoven. Twee 
jaar is Amélie van Beunin-
gen geworden. Zij stelt zich-
zelf even voor: “Mijn naam 
is Amélie van Beuningen. Ik 
zit vol met leuke anekdotes; 
als ik een sirene hoor steek 
ik mijn vinger omhoog en 
zeg ik ‘ezel’, ik heb namelijk 

van mama geleerd dat een 
ezel ieaaieaa zegt. Verder 
dans ik heel erg graag en 

ben ik dol op ijs en taart. Als 
ik met mijn foto in de krant 
kom ben ik heel erg trots!” 

Bij het taart eten krijgt deze kleine hulp van moeder Suzan.
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