
NIEUWE SIERBESTRATING?
De grootste keus, meer dan 150 voorbeeldtuinen!

Kijk voor aanleg sierbestrating en tuinhout bij u in de regio op:

www.modeltuinenzwanenburg.nl

AANBIEDING

Inclusief:
• Verwijderen/afvoeren oude bestrating
• Nieuwe stenen/tegels/zand
• Aanleg nieuwe bestrating
• 1 jaar garantie

Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en
vrijblijvend prijsopgave.Ook bij u thuis.

€ 65,-
per m

2

all-in

Modeltuinen Zwanenburg
IJweg 411, Zwanenburg T: 023-5552475 / 06-58931561
Openingstijden: ma. t/m za. van 8.00 - 17.00 uur

DAK - ZINK - RIOOLWERKEN - SANITAIR

Vestiging:
Bilthoven: (030) 2285235 Keukenverbouwing
Soest: (035) 5435387 Rioolwerk
Mobiel: (06) 20360448 Badkamerverbouwing
www.jvdpoel.nl.jvdpoel.nl CV-werkzaamheden

Rioolservice

Openingstijden:
Dinsdag t/m Donderdag van 08.30 tot 17.30 uur
Vrijdag van 08.30 tot 19.30 uur
Zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 202 De Bilt Telefoon: 2211489

's Maandags
gesloten

En zoals vanouds Knippen zonder afspraak!!!!

Hypercamp 
Stabilo
300 x 180 cm.
Met gratis 
grondzeil. 

Hypercamp Las 
Palmas 240 
2-zijdig gecoat 
polyester. 
240 cm diep. 
Vanaf maat 2, 
685 - 710 cm. 
Adviesprijs 598.- 

Misterweg 179 • 7102 EN Winterswijk • Tel: 0543-532 632 • www.obelink.nl

29 MEI HEMELVAARTSDAG
JUBILEUMDAGEN 
55 JAAR OBELINK
• Grolsch promo. DJ Nick.
• Gratis ACSI campinggidsen.
• Demo’s en acties. 

10.00 - 17.00 uur

+500

Vanaf

299.-
Nu voor

38.90

Nu voor

749.- EXTRA 
BONUSPUNTEN 

Diamant fietsendrager 
Voor 2 fietsen, ook electrisch.

Nu voor

254.-

Loungeset
Rainbow

HEMELVAARTSDAG OPEN

TELSTARRUNNINGDEAL!

Active run shirt
men & women

Ignition running
men & women

Active run shirt 
men & women

19,99
VAN 39,99

-50%

in diverse kleuren
verkrijgbaar 69,99

VAN 89,99

-22%

MEGASTOREHOUTEN
11.00 - 17.00 uur

KOOPZONDAG25MEI

MEGASTORES

TELSTARSTORE.NL
TELSTARMEGASTOREHOUTEN
DUWBOOT 22
(BovenBeverenFransdeWitte)

GRATISPARKERENOPHETDAK
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In de namiddag van 28 
mei 1944 maakte een 
B-17 bommenwerper van 
de Achtste Amerikaanse 
Luchtmacht een 
noodlanding in een 
weiland ten zuiden van 
Groenekan, achter de 
boerderij van Dirk de 
Kruijff. 

Door Anneke Iseger

Groenekan - Twee van de 
tien bemanningsleden kwa-
men om, één raakte zwaar-
gewond en overleed even 
later, en zeven bemannings-
leden werden als krijgsge-
vangenen op transport naar 
Duitsland gesteld. Zij over-
leefden de oorlog. 
Marian Steenbeek uit Maar-
tensdijk en Wim Hoebink 
uit Groenekan namen vorig 
jaar het initiatief om een 
monument te realiseren op 
de hoek Versteeglaan/Groe-
nekanseweg, op 300 me-
ter van de onheilsplek. Zij 
vormden een werkgroep, 
Stichting B-17 monument 
Groenekan, die het beno-
digde bedrag van 12.000 
euro bijeen moest brengen. 
Exact zeventig jaar na de 
crash wordt het monument 
onthuld. Voorzitter Arthur 
Everts: “Hiermee  brengen 
we een stukje geschiedenis 
‘in beeld’ en markeren we 
een concrete plek om de drie 
omgekomen bemanningsle-
den te herdenken. We zijn 

in contact gekomen met 
Brigadegeneraal en histori-
cus Ivo de Jong, die eerder 
onderzoek deed naar deze 
noodlanding voor zijn boek 
over alle 1200 bommenwer-
pers die deze 28ste mei 1944 
naar Duitsland vlogen. Hij 
werd lid van de werkgroep 
en verzorgde diverse lezin-
gen over de crash in Groene-

kan.” Penningmeester Hein 
Banken: “Na zijn lezingen 
is de geldinzameling begon-
nen. We hebben bedrijven 
en fondsen aangeschreven, 
waarvan vele een donatie 
hebben gestort. De grootste 
klapper kwam echter van de 
bevolking zelf: 6.600 euro! 
Bilthovenaar Jan van Tig-
gelen, die zijn werkplaats in 
Maartensdijk heeft, maakte 
een mooi ontwerp, dat de 
staart en afgebroken vleu-
gel van de bommenwerper 
voorstelt. Metaalbedrijf (en 
sponsor) De Wilde BV op 
Larenstein heeft het uitge-
voerd in cortenstaal. Op 
het monument komen de 
namen van de tien beman-
ningsleden en een herden-
kingstekst te staan.” 
De werkgroep had gehoopt 
dat de zoon van de zwaar-
gewonde en later overleden 
19-jarige Thomas Rosko-
wick het monument zou 
onthullen, maar hij kon om 

gezondheidsredenen niet 
komen. De zoon van radio-
telegrafist Clyde Waite, Dar-
rell, neemt deze taak nu op 
zich, samen met leerlingen 
van de Nijepoortschool: 
groep 8 heeft dit monument 
geadopteerd. “Er komen 
vijftien nabestaanden uit 
Amerika naar Groenekan; 
andere genodigden zijn on-

der andere een Amerikaans 
militair attaché en vertegen-
woordigers van lucht- en 
landmacht. Luchtmachtpre-
dikant P. van Duyvenboden 
houdt een overdenking, en 
de Bigband van de Biltse 
Muziekschool verzorgt de 
muzikale omlijsting. De 
Last Post zal geblazen wor-
den door Hein van Hoffen.”

Zeventig jaar na crash B-17 monument 

Arthur Everts (links) en Hein Banken bij het fundament van het nog te plaatsen monument op de hoek Groenekanseweg/
Versteeglaan.‘’We brengen met dit monument een stukje geschiedenis ‘in beeld’ en markeren hiermee een concrete plek om 
de drie omgekomen bemanningsleden te herdenken.’’                      Foto: Anneke Iseger

‘Er komEn vijftiEn 
nabEstaandEn 
uit amErika naar 
GroEnEkan’

Onthulling
De onthulling op 28 mei begint om 15.25 uur met toe-
spraakjes van Arthur Everts, burgemeester Arjen Ger-
ritsen (die zich heeft ingezet voor de realisatie van het 
monument) en Darrell Waite. 
Om 15.45 uur onthullen leerlingen van de Nijepoort-
school het monument samen met Waite. Locatie: hoek 
Versteeglaan/Groenekanseweg. 
Zie www.b17groenekan.nl. 


