
HERDENKEN EN VIEREN | 2021

  OPDAT WIJ NIET VERGETEN......
Ieder jaar vieren wij in Nederland op 5 mei onze bevrijding. Zo ook in Montfoort.

Maar voor die vrijheid is door velen met hun leven betaald.

Zij worden op de avond van 4 mei herdacht. Zo ook in Montfoort.

Behalve het mooie vredesmonument op het Kasteelplein hebben we in Montfoort verder geen tastbare gedenktekens staan, terwijl er tijdens de 
Tweede Wereldoorlog toch twee Engelse Stirling bommenwerpers op het grondgebied van onze gemeente zijn neergestort.
Eén bommenwerper stortte neer in de nacht van 3 op 4 februari 1943 op Blokland. Alle acht bemanningsleden van dit toestel kwamen hierbij 
om. Hun lichamen liggen begraven op de algemene begraafplaats aan de Julianalaan hier in Montfoort.

Het andere toestel stortte neer in de nacht van 28 op 29 juni 1943 in Heeswijk. Van de zeven bemanningsleden van deze bommenwerper 
overleefde er één de crash. De lichamen van de zes overige omgekomen bemanningsleden van dit toestel zijn begraven op het militaire ereveld 
in Leusden. Alle omgekomen bemanningsleden van beide toestellen waren rond de 20 jaar!
Stel je voor: jonge mannen, in de bloei van hun leven, die hier in onze gemeenschap het leven lieten in hun strijd voor ónze vrijheid. 

Nu, ruim 75 jaar na het einde van de oorlog, heeft een groep inwoners van Montfoort het initiatief genomen om bij iedere locatie waar destijds 
een toestel neerstortte, een gedenkteken te plaatsen met daarop de namen van de bemanningsleden.
Deze monumenten zullen een eerbetoon zijn aan de omgekomen bemanning en tevens voor bezoekers -vooral voor de jonge generatie- een 
“wake-up-call” zijn dat vrijheid niet iets vanzelfsprekends is maar moet worden bewaakt en verdedigd. Daarom zal naast het plaatsen van de 
monumenten tevens een educatief lespakket voor de jeugd worden ontwikkeld en zullen de lokale basisscholen worden gevraagd de monu-
menten te adopteren om de herinnering aan dit gebeuren in de Tweede Wereldoorlog levend te houden!

Inmiddels heeft dit kersverse oorlogsmonumentencomité al veel bijval gekregen van andere Montfoorters die dit streven onderschrijven. Veel van 
de lokale organisaties en ondernemingen hier hebben met instemming en enthousiasme gereageerd op het voornemen om zo’n waardevolle 
herinnering tot stand te brengen en hebben in diverse vormen hun steun toegezegd om het project te helpen realiseren.

Welke acties er inmiddels op touw zijn gezet en nog zullen worden gehouden om het realiseren van deze twee gedenktekens te kunnen 
bekostigen, leest u op pagina 11 van deze krant en op www.memorials-montfoort.nl.

Het comité hoopt ook op uw steun te mogen rekenen!

4 EN 5 MEI
MONTFOORT

Vrijheidsspeurtocht
Pagina 9

Engelse droploterij
Pagina 11

VRIJHEID IS ONBETAALBAAR! 
Wees er zuinig op!

Programma krant 2021

HERDENKEN EN VIEREN

VRIJHEIDSSPEURTOCHT
Van 24 april tm 16 mei kan door de Binnenstad van 
Montoort de Vrijheidsspeurtocht gelopen worden. De tocht 
brengt je via audio verhalen terug naar Monftoort tijdens 
1940-1945.  Het is een individuele- of gezinstocht omdat 
activiteiten met grote groepen in verband met covid-19 nog 
niet zijn toegestaan. De deelnemers volgen via hun mobiele 
telefoon een audio dagboek en gaan op zoek naar voor-
werpen met bijzondere verhalen. Deze leerzame tocht is 
ontwikkeld voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 en middelbare 
scholieren maar is tevens leuk is om met het gezin te lopen. 

ZIE VERDER PAGINA 9

KONINGSNACHT BINGO 
Helaas ook dit jaar geen Torenbeklimming, kinderattracties 
of volle terrassen. Om de laatste loodjes van de lock down 
door te komen organiseert Stichting Koningsdag samen met 
café Bolle Harry en DSK events Harry’s Koningsnacht Bingo 
op maandag 26 april van 20.30-0.00 uur. Doe gezellig 
online mee en bestel wat lekkers bij de horeca! Opbrengst 
van de bingo gaat naar drie goede doelen waaronder 
Memorials Montfoort. 

ZIE VERDER PAGINA 7

ONTWERP GEDENKSTENEN 
BLOKLAND EN MASTWIJK!

DONEER EN HELP MEE DE TWEE 
GEDENKTEKENS OP BLOKLAND 
EN MASTWIJK TE REALISEREN.

Wat is een QR-code?
QR staat voor Quick Response. Zet de camera aan van uw 
mobiele telefoon en richt deze op zo’n zwart vierkantje met 
streepjes! U komt dan direct uit bij de bron waar u verdere 
informatie vindt!

MEMORIALS

MONTFOORT

Onze strijd voor 
jullie vrijheid 

eindigde hier.



2

MEMORIALS

MONTFOORT

Maandag  08.00 - 21.00 uur
Dinsdag 08.00 - 21.00 uur
Woensdag 08.00 - 21.00 uur
Donderdag 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 21.00 uur

Op Koningsdag zijn wij
geopend van 08.00 - 21.00 uur!

Meegroeien Meegroeien 
in ons in ons 
familiebedrijf?familiebedrijf?familiebedrijf?

Meegroeien 
in ons 
familiebedrijf?

Kijk snel op 

WerkenBijDePioniers.nl

Hulpmonteur 
Servicemonteur
Zelfstandig monteur 
Onderhoudsmonteur

Er is plek voor:

Uw partner bij de verbouwing 
van uw woning en bedrijfspand

Aardvletterweg 5 - Montfoort - T. 0348-470505 
E. info@bouwbedrijfadspruit.nl - W. bouwbedrijfadspruit.nl 

nieuwbouw - verbouw - aanbouw - serre’s
kunststof kozijnen - dakkapellen - dakopbouw
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T: 0348 - 752 255
M: 0610 - 430 149
E: raymond@amarque.nl

Adres:
Tasveld 13, 3417 XS Montfoort

www.amarque.nl

zwembaden - poolhouses - sauna’s

UW SPECIALIST
IN ZWEMBADBOUW

BESTE INWONERS,
Het is dit jaar 76 geleden dat ons land na vijf jaar bezetting werd 
bevrijd door de geallieerden. Dat werd toen én wordt nu nog steeds 
uitbundig gevierd. Aan het vieren van onze vrijheid is onlosmakelijk 
verbonden het herdenken van de velen slachtoffers en van hen die 
zich voor onze vrijheid hebben ingezet. Want vrijheid vieren zonder 
te herdenken is zonder betekenis. Daarom staan we jaarlijks op 4 
mei twee minuten stil in een moment van bezinning om een dag later 
te vieren dat we ons leven in alle vrijheid kunnen en mogen leven. 
We realiseren ons nu eens te meer hoe fragiel vrijheid in wezen is. 
Het is daarom belangrijk te leren van het verleden en herinneringen 
levend te houden door de verhalen over de oorlog en bezetting van 
generatie op generatie te blijven vertellen. 

Het vertellen van die verhalen loopt als een rode draad door deze 
krant heen en ik beveel u deze van harte aan. Hoe mooi is het dat 
ook dit jaar de schooljeugd actief betrokken wordt bij de activiteiten 
rond 4 en 5 mei! Zo start er op zaterdag 24 april een speurtocht 
door Montfoort, waarin waargebeurde verhalen uit deze krant een 
centrale plaats innemen. Op deze manier krijgen jongere generaties 
inzicht in wat vrijheid betekent én wat je ervoor moet doen om in vrij-
heid te kunnen blijven leven. Want vanzelfsprekend is het niet; daar 
moeten we aan blijven werken, nu en in de toekomst. 

Petra van Hartskamp 
Burgemeester Montfoort

VOORWOORD

SAMEN KRIJGEN WE 
HET VOOR MEKAAR!
Voor u ligt de 1e editie van ”Vieren en Herdenken”. Vanaf 2017 geeft het oranje comité een Koningsdagkrant uit met daarin het programma, 
verhalen over vroeger en nu en vaak ook een primeur. Vorig jaar was er vanwege de Corona maatregelen geen koningsdagkrant maar heeft 
het 4-5 mei comité een prachtige bevrijdingskrant uitgegeven met daarin verhalen over Montfoort in de oorlog. Dit jaar hebben de beide 
comités de handen ineengeslagen om een echt gezamenlijke krant uit te geven met als doel om aandacht te geven aan de Vrijheidsspeurtocht, 
de Koningsnacht Bingo, het blazen van de Taptoe op 4 mei vanaf de kerktoren. Ook worden lokale ondernemers die het in deze tijd moeilijk 
hebben wat in de spotlights gezet. Tevens hopen beide comités met de uitgave van deze 1e gezamenlijke krant het Comité Memorials Montfoort 
een spreekwoordelijke vliegende start te geven. De financiering van deze krant is alleen mogelijk dankzij de trouwe adverteerders. Normaal 
gaan de advertentieopbrengsten naar de kinderspelletjes op Koningsdag. Omdat dit jaar geen attracties mogen neerzetten is besloten om de 
opbrengst van € 1.200 ditmaal te storten in het fonds ter realisatie van de twee herdenkingsmonumenten voor de 14 omgekomen geallieerde 
bemanningsleden. Veel dank gaat uit naar adverteerders, de schrijvers van de artikelen en last but not least eindredacteur Peter van Wijngaar-
den van De Reclamehelden die van de brei aan informatie een mooie krant heeft weten te maken. Volgend jaar ook adverteren en tegelijkertijd 
ons ondersteunen? Mail naar organsiatie@koningsdagmontfoort.nl. Alleen kun je niets, samen kunnen we alles!  

NOG EVEN NAGENIETEN VAN ONZE PRACHTIG 
VERSIERDE MOLEN VAN VORIG JAAR...
 
Molen De Valk (1753) met 75-jaar vrijheidsbanners op de wieken: een plaatje!
Wilt u de wieken nog even zien draaien? 

Url: https://youtu.be/Wh11poPVceM of scan de QR-code hiernaast.



4

MEMORIALS

MONTFOORT

VRIENDEN VAN KONINGSDAG 

UITGELICHT 
Kleding koop je natuurlijk lokaal! 

In de Hoogstraat bevinden zich sinds vele jaren twee leuke kledingzaken. Juist deze winkels zijn door 
de lange lock down gedupeerd maar zoals veel ondernemers blijven ze positief en altijd zoeken naar 
mogelijkheden om de klant te bedienen. Lokale ondernemers zijn belangrijk. Zij zorgen voor een leuk 
straatbeeld, gevarieerd aanbod en zijn ook vaak sponsor van plaatselijke initiatieven waar de hele 
gemeenschap weer van profi teert. 

Remco Mode voor Mannen
Bij Remco zijn ook dit jaar weer de nieuwste herenmode looks & trends te vinden. In de winkel aan de 
Hoogstraat hangen collecties van de bekendste modemerken voor de sportieve, zakelijk of zelfs een 
bruidegom outfi t. 

Via  www.remcomodevoormannen.nl is het mogelijk om thuis door het actuele aanbod bladeren 
wanneer het jou uitkomt en dan artikelen te reserveren. Vervolgens kun je in de winkel komen passen en 
een defi nitieve keuze maken. Het deskundige advies krijg je er dan gratis bij!  Kortom Bij Remco Mode 
voor Mannen wordt online gemak gecombineerd met persoonlijk advies. Als de lock down voorbij is 
loop dan gerust even naar binnen op de Hoogstraat 64 tot die tijd reserveringen via website of info@
remcomodevoormannen.nl. 

Since04
Eveneens in de Hoogstraat zit Since04. Tijdens de lock down konden klanten van Since04 gebruik 
maken van privé shoppen door via What’s app of telefoon een winkelafspraak te maken. Ook met de 
De Kledingbox speelde Since 04 in op de Corona maatregelen. De kledingbox is nog steeds aan te 
vragen via www.since04.nl waar je kan aangeven waar naar je op zoek bent. De kledingbox is voor 
elke gelegenheid en voor zowel dames als heren. Handig als je weinig tijd hebt en lekker thuis rustig 
de spullen wilt passen. De kledingbox wordt bezorgd op het afgesproken moment en betalen doe je 
achteraf voor de behouden items.

Ook de de kledingstylisten van Since04 hopen weer snel volledig open te mogen. Stylist Shirley van de 
Hoven “Het afgelopen jaar was het voor ons een hele uitdagende tijd. Dit was nooit gelukt zonder de 
support van alle klanten Alle kledingbox aanvragen, leuke reacties op Instagram en Facebook hebben 
ons zo goed gedaan. We kijken er ontzettend naar uit om jullie allemaal weer gezond in onze winkel te 
ontvangen. Bedankt voor de support en laten we deze Koningsdag proosten op betere tijden”

ZORGBOERDERIJ & THEETUIN 
DORUVAEL BUITENZORG.

Op het unieke familiebedrijf Doruvael in het prachtige Blokland, 
waar Jirco Vlooswijk de kazen maakt, Bianca Vlooswijk de kazen 
verkoopt in haar boerderijwinkel, heeft Patricia Vlooswijk sinds 2014 
een zorgboerderij voor jongeren en jong volwassenen met een 
beperking.

Vorig jaar is Patricia samen met deze jongeren én met steun van 
de  Stichting Vrienden van Zorgboerderij Doruvael Buitenzorg een 
theetuin begonnen. Het eerste jaar was gelijk een groot succes en 
ook dit jaar hoopt de theetuin; als het maar even kan, open te gaan 
voor alle gasten.

Op het ruime terras zit je heerlijk tussen de diertjes (met een hek 
ertussen ;-) met uitzicht op de weilanden. Veel producten komen uit 
eigen keuken. Ondertussen leren de deelnemers hier het horeca-
vak. En als de theetuin gesloten is maakt Doruvael Buitenzorg de 
heerlijkste taarten op bestelling of bakken ze lekkernijen voor de 
winkelverkoop. 

“De inkomsten van deze horeca activiteiten gaan naar onze Stich-
ting en hiervan kunnen wij dan weer onze inkopen doen, gezellige 
uitjes ondernemen of bijvoorbeeld onze dierenhokken opknappen. 
Alles vasthoudende aan onze visie: DOE, BELEEF EN LEER! “ , aldus 
Patricia Vlooswijk

Meer informatie kun je vinden op www.doruvael-buitenzorg.nl. 
Hier kan je ook bestellingen plaatsen. 

Openingstijden 
Theetuin (zodra het weer mag):
woensdag tot en met vrijdag 10.00 – 16.00 uur 
(uitgezonderd feestdagen).

Boerderijwinkel ’t Kaasmeisje:
vrijdag en zaterdag van 9.00-16.00 uur. 

Kaasautomaat ‘t Kaasmeisje:
maandag t/m zondag 6.30-21.30 uur.

REMCO MODE   4
MANNEN

VAN KONINKLIJKE 
KWALITEIT. 

Alles voor magazijn, 
kantoor en werkplaats

Bĳ  de boerderĳ winkel
‘t Kaasmeisje Doruvael

kunt u genieten van 
heerlĳ ke versproducten 
van de boerderĳ  of uit 

de streek.

Met een grote dosis 
nieuwsgierigheid,
uitvindersgeest en 
vooral ambachtelĳ k 
vakmanschap, heeft 
de familie Vlooswĳ k 

uit Montfoort, Le Petit 
Doruvael ontwikkeld. 

Een zachte rood bacterie 
kaas en smaakt heerlĳ k 

als dessert kaasje bĳ  een 
goed glas wĳ n. 

Op deze zorgboerderĳ  
wordt dagbesteding 

aangeboden aan zowel 
jongeren als volwassenen 
met een verstandelĳ ke-, 

lichamelĳ ke- of 
psychische beperking. 

In de lente en de zomer 
is er een terrasje, waar 
je gezellig koffi e, thee 

en wat lekkers kan 
nuttigen.

 kaas, noten, zuivel,  
streekproducten,
biologisch vlees, 

boerderij ijs

hetkaasmeisje.nl doruvael.nl

U BENT VAN HARTE WELKOM OM TE PROEVEN, ZIEN & BELEVEN!
Blokland 95, 3417 MR in Montfoort 

Rondleidingen zĳ n op afspraak: 06 24 97 03 60

doruvael-buitenzorg.nl
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Tel: 06-47544481 •  houdijkerhoveniers@casema.nl www.houdijker-hoveniers.nl

KONINGSDAG MONTFOORT, 
VOLGEND JAAR DUBBEL FEEST!
Koningsdag in Montfoort is één van de evenementen waar Bourgondisch Montfoort altijd naar uitkijkt. In 2016 is stichting Koningsdag Montfoort 
begonnen om de oranje festiviteiten nieuw leven in te blazen. Dat is nu dus alweer 5 jaar geleden. Covid werpt natuurlijk een schaduw over ons 
lustrum maar we kijken terug op 4 mooie edities van Pret op het Plein. 

Na onze 1e editie in 2016 bleek dat het ondanks de inzet van vrijwilligers en de gratis spullen van de STAM (tent, tafels en banken) het zonder 
extra fi nanciën toch niet ging lukken om een volwaardig activiteitenprogramma neer te zetten. Om structureel de inkomstenbron te vergroten zijn 
we in 2017 de uitdaging aangegaan om in eigen beheer een huis aan huis krant in uit te geven. Voorgaande jaren streek de uitgever van het 
krantje namelijk alle advertentiegelden op. 

Heel erg veel dank gaat uit naar alle bedrijven die door middel van een advertentie in deze krant de oranje activiteiten ondersteunen. Want éen 
ding is zeker, zonder deze ondernemers met een hart voor Montfoort zijn de middelen te beperkt om er een feest voor alle Montfoorters van te 
maken.

In onze huis aan huis krant edities stond naast het oranje programma ook altijd de 4-5 mei activiteiten en een verhaal over Montfoort in de Oor-
log vermeld. Dit jaar is de samenwerking tussen het oranje comité en 4-5 mei comité verder geïntensiveerd door middel van een gezamenlijke 
vrijheidsspeurtocht én deze gezamenlijke krant. Daarnaast is dit jaar ook het comité Memorials Montfoort aangesloten. De drie comités hebben 
voor dit jaar een gezamenlijk doel: 

AANDACHT VRAGEN ÉN HELPEN REALISEREN VAN EEN MEMORIAL VOOR DE 14 JONGE 
MANNEN DIE IN 1943 OP MONTFOORTSE BODEM STIERVEN VOOR ONZE VRIJHEID. 

Het plan was om de fondswerving met de Koningsspelen te openen met een sponsorloop op alle basisscholen of anders tijdens de traditionele 
4 straten loop met Koningsdag maar helaas ook hier gooide het virusverbod roet in het eten. Maar we blijven niet bij de pakken neerzitten. De 
kinderen gaan nu en andere keer geld bijeen rennen en de vrijwilligers van Koningsdag gaan zich dit jaar inzetten om de Engelse Drop loterij 
en doneer actie te ondersteunen. Samen met de advertentieopbrengsten van deze krant en een deel van de opbrengst van de koningsnacht 
bingo van Bolle Harry wordt dat vast een mooie start van het bijeenbrengen van voldoende fi nanciën. 

Samen gaat het vast lukken om na bijna 80 jaar deze jonge mannen hun eerbetoon te geven die ze verdienen. Als dat lukt hebben we een 
oude openstaande schuld eindelijk ingelost en is het volgend jaar met Koningsdag reden voor een dubbel feest! 

Namens bestuur Stichting Koningsdag Montfoort 
Marcel Peters en Adje Spruit

ACTIVITEITEN BIJ BOER HANS! 
Dit jaar dus alleen een Vrijheidsspeurtocht en een Koningsnachtbingo maar geen “echte” andere koningsdag activiteiten. Bij Boer Hans op de 
Mastwijkerdijk 7 kunt u op Koningsdag en andere dagen wél terecht voor een potje boeren golf of midget golf maar wel even van tevoren 
reserveren via info@ boerhans.nl of 06-10939773. 

Het is sowieso een goede reden om even langs Boer Hans te gaan want op 8 april bestonden ze 
15 jaar! Dat laten Hans en Gerda natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Het gehele jaar zullen er 
leuke acties en activiteiten zijn. Vanaf dit jaar is Judith, de oudste dochter van het gezin, in de maat-
schap gekomen. In de Coronatijd heeft het bedrijfslogo een opfris beurt gehad en is hard gewerkt 
om “De Janschuur” aan te passen in een leuke binnenspeelruimte. Bij Boer Hans kan men het hele 
jaar activiteiten doen zoals boerengolf, midgetgolf, voetgolf, kinderfeestjes maar ook vergadering, 
bedrijfsuitjes en familiedagen! Meer info op de website www.boerhans.nl.
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MONTFOORT
T. 0348 - 47 22 63

www.onderhoudsbedrijfbosbv.nl

VRIENDEN VAN 

KONINGSDAG 

TERRASJE PAKKEN…. NOG EVEN GEDULD
Een terras vol gezellige mensen, we weten bijna niet meer hoe het eruit ziet maar Bourgondisch Montfoort hoopt eind april of begin mei weer te kunnen biertje en bijkletsen op één van de terrassen die onze stad rijk is. 
Om u alvast lekker te maken wat foto’s uit het Koningsdagverleden en wat menu mogelijkheden. Steun onze Montfoortse horeca helden laat het eten op koningsdag lekker bij u thuis serveren en geniet als een koning(in).

Koningsdag 2021 at Brasserie Broers

Restaurant at home
NO-NONSENSE GENIETEN VAN EEN 

4 GANGEN THUIS DINER
WIJ SERVEREN DIT VOOR € 37.50 P.P.

KIJK OP WWW.BRASSERIEBROERS.NL 
VOOR ACTUELE KAART

Buitenbar to go
7 DAGEN IN DE WEEK NO-NONSENSE 
GENIETEN TIJDENS DE WANDELING 

VAN EEN LEKKER BROODJE OF GOEDE 
KOFFIE!

Terras vernieuwd
ALS DE COVID MAATREGELEN HET 
WEER TOELATEN, ONTVANGEN WIJ 

U GRAAG OP ONS VERNIEUWDE 
TERRAS: NO-NONSENSE GENIETEN!

K O N I N G S T A P A S  2 0 2 1
€22,- Per persoon

Vanaf 2 personen te bestellen.

Tussen 14.00 uur - 15.00 uur bezorgen wij de box met 
heerlijke koude en warme tapas. De warme tapas zijn 

gemakkelijk thuis in de oven te verwarmen. 
Wij zorgen voor een beschrijving!

      Deze box is gevuld met heerlijke 
      Koninklijke tapas met onder andere:

         
           
             Brood met smeersels 
           Toastjes met tonijnsalade en heksenkaas
           Zalm & carpaccio wrap 
           Gedroogde worst, ossenworst en rauwe ham
           Belegen & oude kaas van De Witte Welle
           Paté met rode ui compote en mango siroop

     Aspergesoepje
      Gamba’s piri piri 
      Gemarineerde kipspies
      Gehaktballetjes in tomatensalsa 
      Nacho’s met jalapeño, cheddarkaas en quacemole    
            Kaaskroketje met dip 
   

De tapas-box is te bestellen t/m zondag 25 april.
Geef uw bestelling door via info@oudestadhuis.nl

HOOGSTRAAT 36
3417 HD MONTFOORT

T. 0348 - 47 40 04

           Paté met rode ui compote en mango siroop
           Belegen & oude kaas van De Witte Welle
           Gedroogde worst, ossenworst en rauwe ham
           Zalm & carpaccio wrap 
           Toastjes met tonijnsalade en heksenkaas

        

            Kaaskroketje met dip 
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 KONINGSNACHT 
GOEDE DOELEN UITGELICHT: 

STAM 
Op 11 maart 2021 werden de oude tentzeilen van de 10x20 meter 
STAM tent volledig verwoest door een storm. Deze “kleine” STAM 
tent stond op Heeswijk om dienst te doen als opslag tent. Op deze 
manier wilden de STAM gasten wat geld bij elkaar sparen om 
vervangende tentdelen te kopen voor de “grote” STAM tent die ge-
bruikt wordt met Techniek in de Tent, Kerk in het Park en Pullen op de 
Plaats. Deze tentdelen zijn na 35 jaar namelijk echt aan vervanging 
toe. Het was een mooi plan maar daar dacht moeder natuur dus 
anders over. Gelukkig bleek het ijzerwerk wel grotendeels heel. De 
STAM gaat het geld van de Koningsnacht bingo gebruiken voor de 
aanschaf van nieuwe tentzeilen voor de “kleine” tent.  Deze “kleine” 
tent is nodig voor de ondersteuning van Montfoortse verenigingen 
en evenementen zoals Bloklandfeest. 

SINTERKLAAS MONTFOORT 
De Montfoortse sinterklaas intocht trekt jaarlijks bijna 1.000 bezoe-
kers naar de Hollandse IJssel. Het is een intocht met alles erop en er-
aan. Een grote boot met de Sint en zijn pieten en daaromheen heel 
veel kleine bootjes met hulppieten. Ook een witte schimmel ontbreekt 
natuurlijk niet. Na de aankomst zijn alle kinderen altijd welkom om in 
de Soos te genieten van de pietenshow. De sinterklaasintocht  
Montfoort wil het geld van de Koningsnacht bingo besteden aan 
nieuwe pietenpakken en bakken om deze goed op te slaan. 

COMITÉ MEMORIALS  
MONTFOORT 
In 1943 zijn in Montfoort twee Engelse bommenwerpers neerge-
stort. Daarbij kwamen 14 bemanningsleden om het leven. Comité 
Memorials Montfoort kan het geld van de Koningsnacht bingo goed 
gebruiken om na bijna 80 jaar twee gedenktekens te realiseren op 
Blokland en Mastwijkerdijk. Op beide locaties komen veel fietsers 
en voetgangers langs en tevens is er uitzicht op de crash sites. Op 
deze manier wil het comité de omgekomen bemanningsleden eren 
en tegelijkertijd voorbijgangers eraan laten herinneren dat op die 
plek  jonge mensen stierven voor onze vrijheid.  

De horeca heeft het gedurende de lock down zwaar maar de 
feestcafés met een klein of geen terras hebben het helemaal moeilijk. 
Café Bolle Harry is zo’n feestcafé zonder concreet vooruitzicht om 
weer snel weer open te gaan. Desondanks blijven Harry van de 
Berg en Raymond Derks positief en op zoek naar mogelijkheden om 
hun klanten te entertainen en wat inkomsten te genereren. Dat leken 
ze gevonden te hebben met Harry’s Ballen Bingo.  
 
In januari en februari werden heel veel bingo kaarten verkocht. 
Eindelijk wat inkomsten voor het café én een super leuke online 
avond voor de deelnemers. Een win-win dus. Echter de kansspel 
autoriteit was spelbreker. Bingo’s vallen namelijk onder de Wet op 
de Kansspelen en een horeca gelegenheid mag geen kansspelen 
aanbieden. Daarmee leek een einde te komen aan de ballenbingo 
van Harry.  
 
Leek, want Stichting Koningsdag Montfoort was op zoek naar  
Corona proof Oranje vertier voor de Montfoortse inwoners. Toen 
bleek dat een non profit instelling wél een bingo mag organiseren 
werd contact gezocht met Montfoortse bingo koning Harry. Zijn 
crew en organisator DSK events waren direct enthousiast om met 
Koningsnacht Harry’s ballen weer eens te laten rollen om zo de laat-
ste loodjes van de lock down voor iedereen wat leuker te maken.
 
De bingo mag alleen worden georganiseerd als er een goed  
doel aan gekoppeld is. Nou goede doelen genoeg in Montfoort 
dus in overleg met Café Bolle Harry en DSK-events gaat de op-
brengst van deze Oranje editie van Harry’s ballenbingo naar drie 
goede doelen:
 
• STAM die onlangs een tent vernield zag worden door een storm;
• de Montfoortse sinterklaasintocht voor onder andere nieuwe  
 Pieten pakken;
• Memorials Montfoort voor realisatie van de twee gedenktekens  
 voor de in 1943 op Blokland en Heeswijk omgekomen  
 bemanningsleden van twee Engelse vliegtuigen.  
 
Harry’s  Koningsnacht Bingo kaarten zijn te koop via  
www.koningsnachtbingo.nl of bel of app naar 06 82 55 24 52 

SPEEL 26 APRIL OOK MEE MET 
HARRY’S KONINGSNACHTBINGO!

Vier online Koningsnacht gezellig samen met Crew Café Bolle Harry 
en laat zo je support zien aan Harry & Raymond en diverse goede 
doelen!   
 
Plaats   Live te volgen via www.muzikale-bingo.nl/koningsnacht 
Datum  26 april 2021
Tijdstip   van 20.30 tm 0.00 uur

MEMORIALS

MONTFOORT

 

Martijn Huntink
Sander Hensbergen

Tel: 06 11 25 95 16
www.hroriooltechniek.nl
info@hroriooltechniek.nl

#LAATSTELOODJESLOCKDOWN
Tijdens de bingo een lekker kaasplankje of tapas bestellen? Check de sites van de diverse  
Montfoortse horeca gelegenheden voor de diverse Koningsnacht bingo aanbiedingen! 

Ook op Koningsdag zijn alle Montfoortse horecahelden natuurlijk geopend. Zo kunt u bijvoorbeeld 
bij The Old Bakery Oranje op Tompouchen en Oranje Moorkoppen afhalen of laten bezorgen. 
Wil je zeker zijn van je bestelling dan graag bestelling doorgeven via 0348-214070  
of reserveren@theoldbakery-montfoort.nl
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LAATSTE LOODJES

LOCKDOWN 
LAATSTE LOODJES 
LOCK DOWN 
Nog even volhouden", is telkens de boodschap van Mark en Hugo. 
Uiteindelijk komt er licht aan het einde van de coronatunnel als 
iedereen gevaccineerd is. Toch wegen juist die laatste loodjes voor 
veel mensen zwaar. Het is heel moeilijk om vol te houden wanneer 
je niet weet wanneer het einde in zicht komt. Er is nu een routekaart 
maar wordt het weer ooit weer normaal en zo ja wanneer? Kan 
Pret in het Park of de 24 uur van Montfoort wel doorgaan. Moeten 
we dan een testbewijs tonen alvorens we De Plaats op mogen voor 
biertje en bijkletsen? We gaan het allemaal beleven de komende 
maanden. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat tijdens deze 
pandemie veel mensen somberheid en angst ervaren. Sommige 
mensen raken in een isolement en doen dan bijvoorbeeld letterlijk de 
deur dicht. Het helpt niet wanneer je dan ook niet naar buiten hoeft 
voor werk, afspreken met mensen gaat minder makkelijk, dus dan ligt 
sociale isolatie op de loer. Dan is het altijd leuk om een kaartje te 
ontvangen, gewoon zomaar spontaan. In veel winkels in Montfoort 
liggen komende weken gratis ansichtkaarten met daarop een 
afbeelding van “de handreiking” en de tekst “Ik wil vrijheid vieren 
met...”. Mooi om eens naar een ander te sturen niet omdat het moet 
maar omdat het kan én altijd enorm gewaardeerd wordt.  
Hou vol! Tot snel! 

“De Handreiking” op Kasteelplein in Montfoort 

FROM:

plak hier
jouw postzegel:

1x InternationaalMontfoort
Comité

ZO STUUR JIJ JOUW KAART:

1. SCAN DE QR-CODE
2. VOLG DE INSTRUCTIES
3. PLAK EEN POSTZEGEL
4. KNIP DEZE RAND AF

tip: Gebruik d
e camera

van je mobiele telefoo
n!

of ga naar
bit.ly/grt20

Gebruik jouw vrijheid 
om anderen te 

steunen! 
Stuur dit kaartje 

vandaag naar een 
politiek vervolgd 

iemand.

Schrijf een 
bemoedigende 

boodschap op de 
achterzijde en scan 
de QR-code voor 

verzendinstructies.

Heeswijk 149 F,  Montfoort 
www.autobedrijfarnospruit.nl 
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 “Bij ons is de klant  

  altijd Koning” 

  Fijne Koningsdag! 

 
 

• Nieuwbouw
• Verbouw

• Renovatie
• Voegwerk

Metselbedrijf
Ton Vergeer
Montfoort

06-50693878

OP WEG NAAR VRIJHEID 

SPEURTOCHT
ORANJE COMITÉ NEEMT JE 
SAMEN MET HET COMITÉ 4 
EN 5 MEI  TERUG IN DE TIJD!

Al 76 jaar mogen wij leven in vrijheid; denken en doen wat we 
willen, zijn wie we zijn. 
Hoe anders was dit in de Tweede Wereldoorlog. Zoveel mensen 
hebben hun leven gegeven, zodat wij in vrijheid kunnen leven.

Het Comité 4 en 5 mei vindt het daarom belangrijk dat de verhalen 
van Montfoort in de oorlog bewaard blijven en dat we deze vooral 
ook aan de jeugd vertellen. 
In samenwerking met Mark Your Event is een QR tour gemaakt die 
kriskras door de binnenstad van Montfoort loopt. Volg via QR  het 
audio dagboek via je mobiele telefoon, ga op zoek naar voorwer-
pen met bijzondere verhalen en ervaar letterlijk wat er meer dan 75 
jaar geleden is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Deze QR tocht is gericht op de wat oudere basisschool leerlingen, 
leerlingen in het voortgezet onderwijs en eigenlijk iedereen die een 
kijkje in het verleden wil nemen. De tocht is gebaseerd op waarge-
beurde verhalen en verhalen van mensen die werkelijk ooggetuige 
zijn geweest.
Het audio dagboek laat je ook foto’s en fi lmpjes zien en brengt je 
op de plaatsen waar het zich heeft afgespeeld. Een leuke en span-
nende, maar vooral ook leerzame tocht voor iedereen vanaf 10 jaar.

Periode
De tocht is te lopen vanaf zaterdag 24 april 2021 tot en met zondag 
16 mei 2021. 

De start
De eerste QR code vind je op het Pastoor Spaanplein. Aan het eind 
van elk audiofragment wordt vertelt hoe de route vervolgt dient te 
worden. Op de routekaart zijn alle QR codes aangeduid met een pijl.

Handige tips bij de Vrijheidsspeurtocht!
•  Fietsen stallen rondom Pastoor Spaanplein waar de 
 speurtocht begint
•  Zorg voor een opgeladen accu van je mobiele telefoon
•  Neem een pen mee en ook de strook hiernaast met de 
 blokjes (evt. uitknippen)
•  Er mogen bloemen gelegd worden bij het monument 
 (als je dat wilt)

Prijsvraag
Om de prijsvraag op te lossen, moet je de gevonden letters hieronder invullen op de lijnen boven de vakjes;

Aan het einde van de tocht kun je achter het antwoord op de prijsvraag komen. Stuur de oplossing samen met opdracht twee naar 
comite4en5mei.montfoort@gmail.com om kans te maken op een fantastische prijs.

CODE
(letters bij de voorwerpen):

OPLOSSING:

Scan deze code met je smartphone voor een introductie fi lmpje van de vrijheidspeurtocht.

Speciaal woord van dank gaat uit naar Mark te Poele van evenementenbureau Mark your Event die samen 
met Nynke Vergeer van Comité 4-5 mei ziel en zaligheid hebben gestoken in deze 1e Vrijheidsspeurtocht. 
Onmisbaar daarbij was ook de input van Kees Bazuine. 

Tevens veel dank aan Stadsmuseum De Knoperij en alle deelnemende winkeliers.

Ga mee!

Vrĳ heid
op weg naar
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Hoogstraat 10-12
Montfoort   0348 - 471823
www.verschoormakelaardij.nl

Hypotheken • Makelaardij • Verzekeringen

Stichting Koningsdag bedankt alle STAM - gasten en alle adverteerders:
MET ELKAAR KLEUREN WE MONTFOORT ORANJE! 

Iedere zaterdagmorgen zijn wij geopend
van 10 t/m 12 uur voor een advies of offerte

En door de weeks van 8 t/m 17.00 uur

Aardvletterweg 8 ● 3417 XL Montfoort
www.hoogendoornautoschadeherstel.nl

Kiremko
wenst je
een fijne
Koningsdag!

www.kiremkowerkt.nl   www.kiremko.com

Nederlandse vlaggenset
Vlaggenstokhouder kunststof, 
oranje wimpel, vlag (100 x 50 cm) 
en vlaggenstok met oranje knop

15,-

Nederlandse vlaggenset
Vlaggenstokhouder kunststof, 
oranje wimpel, vlag (100 x 50 cm) 
en vlaggenstok met oranje knop

KONINGSDAG 
GESLOTEN

Heeswijk 55 | 3417 GP Montfoort | Tel. 06-50217868 | E erikvdp@hetnet.nl
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COMITÉ MEMORIALS MONTFOORT 
EINDELIJK EEN EERBETOON VOOR 
14 JONGE HELDEN.

Zoals in deze krant te lezen is zijn in 1943 in Montfoort twee Engelse bommenwerpers neergestort.  Daarbij kwamen 14 bemanningsleden 
om het leven. Het is er blijkbaar nooit van gekomen om voor deze jonge helden een gedenkteken neer te zetten. Het is nooit te laat om daar 
verandering in te brengen. 

Op initiatief van Hans Elzas en Kees Bazuine is daarom het actiecomité Memorials Montfoort opgericht. Adje Spruit en Joke de Wissel zijn op 
hun verzoek aangesloten om met hun kennis en kunde mee te helpen om de doelstellingen van het comité te realiseren.  
Het eerste en belangrijkste doel is om twee gedenktekens te realiseren vlakbij de twee locaties waar de bommenwerpers zijn neergestort.  Op 
deze manier wil het comité de omgekomen bemanningsleden eren en tegelijkertijd voorbijgangers eraan laten herinneren dat op die plek jonge 
mensen stierven voor onze vrijheid. De beoogde locaties voor de memorials zijn de ingang van het klompenpad op Blokland en langs de Mast-
wijkerdijk vlakbij het vuilnisgat. Op beide locaties komen veel fi etsers en voetgangers langs en tevens is er uitzicht op de crash sites.

Postuum geschenk van hele gemeenschap 
Een belangrijk uitgangspunt is dat de twee memorials een postuum geschenk worden van de gehele Montfoortse gemeenschap aan de 
omgekomen vliegers en hun nabestaanden. Dit wil het comité bereiken door de monumenten te laten maken, plaatsen, fi nancieren en te laten 
onderhouden door Montfoorters. 

Inmiddels heeft de familie Groenewoud van Roestvrijstaal Montfoort BV een prachtig ontwerp 
gemaakt. Dit familiebedrijf heef zich gespecialiseerd in maatwerk voor grote zeejachten dus 
als het materiaal tegen zeewind en zeezout kan dan kan het ook tegen de boerenlucht op 
Mastwijk en Blokland. Scholieren gaan zorgen voor de jaarlijkse schoonmaak en onderhoud. 
Voor wat betreft de fi nanciering krijgen de inwoners én het bedrijfsleven diverse mogelijkheden 
om de benodigde fi nanciële middelen bijeen te brengen. 

De eerste fondswervende acties vanuit het comité Memorials Montfoort zijn: 
1) Advertentie-inkomsten van deze huis aan huis krant (april 2021)
2) Harry’s Koningsnacht Bingo (koningsnacht 2021)
3) Een doneer actie (april -juni 2021)
4) De Engelse drop Loterij “Snoep van de vrijheid” (april-juni 2021)
5) Een sponsorloop voor alle basisscholieren (najaar 2021)

Digitaal monument en lespakket 
Prioriteit is dus het realiseren van de twee fysieke memorials op Mastwijk en Blokland. Als de 
fondswerving dat toestaat dan is daarnaast een doelstelling om op de beide monumenten een 
QR-code/ link naar www.memorials-montfoort.nl te plaatsen. Geïnteresseerde voorbijgangers 
kunnen dan via deze website achtergrond informatie over de fatale vluchten en de omgekomen 
bemanningsleden lezen. Deze website wordt dan het “digitale monument” dat tevens goed te 
gebruiken is voor de derde en laatste doelstelling van het comité namelijk een lespakket over 
Montfoort in de oorlog. 

In dit lespakket komt dan, naast de gecrashte vliegtuigen, ook aandacht voor andere gebeur-
tenissen in Montfoort zoals de drie bombardementen, de joodse inwoners, inkwartiering van 
Duitsers en de wapendropping. Het zou mooi zijn om het lespakket te ondersteunen door korte 
fi lmpjes en een tocht langs Montfoortse locaties met een oorlogsverleden. De directeuren van 
de Montfoortse basisscholen hebben reeds aangegeven dit lespakket voortaan jaarlijks te 
zullen opnemen in de lesstof voor de groepen 7 van hun school. Op deze manier geven we 
structureel de verhalen over Montfoort in de oorlog door aan nieuwe generaties. 

Het totaalplaatje van twee fysieke monumenten, de onthulling met eventueel nabestaanden, een 
digitaal monument en een interactief lespakket “Montfoort in de oorlog” is begroot op ongeveer 
€30.000. Dat is heel veel geld maar met de inzet van een ieder gaat dat vast lukken deze ere 
schuld na bijna 80 jaar in te lossen en de bemanning eindelijk het eerbetoon te geven dat zij al 
die tijd al verdienden. Meer info over acties en voortgang zie www.memorials-montfoort.nl of 
comite@memorials-montfoort.nl.

ENGELSE DROPLOTERIJ:
SNOEPEN VAN VRIJHEID!

In 1943 stierven 1 Canadees en 13 Engelsen in de Montfoortse klei. 
Het is er blijkbaar nooit van gekomen om voor deze jonge mannen 
een gedenkteken neer te zetten. U kunt meehelpen met de realisatie 
van de twee gedenktekens. Niet door het kopen van een papieren 
lot dat vervolgens in een la verdwijnt maar door middel van de 
aankoop van een puntzak Engelse drop met daarop een lotnummer. 
U maakt daarmee kans op mooie geldprijzen, u kunt lekker snoepen 
van de vrijheid én u steunt ook nog de realisatie van de twee memo-
rials. Win-win-win dus! 

De Engelse drop met lot is te koop bij Jumbo Aarn-
oudse die ook de drop gesponsord heeft. Ook in 
diverse andere winkels staan de droploten op de 
toonbank. U kunt ook via www.memorials-
montfoort.nl de puntzakken Engelse droploten 
bestellen. Uw bestelling wordt dan door 
vrijwilligers bij u thuis bezorgd. De uitslag 
van de trekking wordt 1 juli 2021 bekend 
gemaakt via www.memorials-montfoort.nl 

DONEER-AKTIE

Wanneer u graag fi nancieel wilt bijdragen aan de realisatie van de 
gedenktekens dan kan dat door de volgende twee manieren. 
• Houdt de hiernaast afgebeelde QR code voor de camera van 
 uw telefoon en open de link naar ING bank. Standaard bedrag 

is € 15,- maar u kunt dat zelf naar beneden of boven aanpassen. 
• Maak zelf uw donatie over naar de rekening van 4-5 mei 
 comité Montfoort: NL53INGB0005856702 

Het comité Memorials Montfoort hoopt dat vanuit de bevolking en 
bedrijfsleven spontane initiatieven worden opgestart om geld bijeen 
te brengen. Bijvoorbeeld door de verkoop van cupcakes, ophalen 
van statiegeld enz. Alle kleine beetjes helpen. Opbrengsten kunnen 
worden gestort op de bankrekening van het 4-5 mei comité 
Montfoort: NL53INGB 0005856702 ovv “Memorials” 

(Sier)(her)bestratingen 
Ophogen/uitgraven van uw tuin 

Hardhouten vlonders
Plaatsen van schuttingen

Uitgraven van funderingen

Wim Speelmanstraat 12
3417 ET Montfoort

06-52055815            

(Sier)(her)bestratingen 
Ophogen/uitgraven van uw tuin 

Hardhouten vlonders
Plaatsen van schuttingen

Uitgraven van funderingen

Wim Speelmanstraat 12
3417 ET Montfoort

06-52055815            

MEMORIALS

MONTFOORT
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Hoogstraat 1 • 3417 HA Montfoort • 0348 47 14 70
info@wijngaardelectronics.nl • www.wijngaardelectronics.nl

Schoutstraat 17 • 3417 SN Montfoort • 0645328880 
info@nagelhovenier.nl • www.nagelhovenier.nl

Uw tuin, onze zorg!

Voor ontwerp, aanleg en 
onderhoud van uw tuin!

MONTFOORT 

 IN DE OORLOG 

In de avond van 28 juni 1943 steeg de Engelse bommenwerper, 
type Short Stirling MK III van het 15de squadron Royal Air Force, 
om 23.45 uur op van het militaire vliegveld Middelhall in Engeland. 
In het vliegtuig zat de zevenkoppige bemanning, onder leiding van 
piloot A.F. Saunders, en was zwaar beladen met bommen. Het doel 
was om de stad Keulen in Duitsland te bombarderen.

In Venlo was inmiddels een Duitse nachtjager opgestegen, de piloot 
was Hauptmann H. Wohlersvan.

Op de terugweg raakte het Engelse vliegtuig boven Heeswijk, een 
buurtschap in de gemeente Montfoort (toen gemeente Linschoten) 
in gevecht met de Duitse nachtjager. Het Engelse vliegtuig werd 
dusdanig zwaar beschadigd dat het brandend neerstortte achter de 
boerderij op Heeswijk 87 en het watermachinegemaal. Het vliegtuig 
lag half op de Mastwijkse kade en half in de Hollandse IJssel. Het  
vliegtuig was zo groot (26 meter lang, 7 meter hoog en had en 
spanwijdte van 30 meter) dat het bijna de Heeswijkse walkant raakte.

In het vliegtuig bevonden zich vier verkoolde lijken. Eén lichaam 
dreef in de Hollandse IJssel, een bemanningslid was te pletter 
geslagen op het land van een boerderij aan de overkant van de 
weg. De afdruk van zijn lichaam was nog lange tijd te zien in de 
aarde. Navigator H. Mallen was met zijn parachute uit het vliegtuig 

Sergeant A.F. Saunders 
piloot, leeftijd onbekend

Sergeant J.L. Garfit 
boordwerktuigkundige; 32 jaar

Sergeant F.S. Kennedy
schutter, 23 jaar;

Sergeant S.J. Devereux 
radiotelegrafist, 22 jaar

Sergeant G.E. Matthews
schutter, 20 jaar.

IN MEMORIAM
De bemanning van de Short Stirling MK III ligt in Amersfoort naast elkaar begraven

Sergeant F.W. Davis 
schutter, 22 jaar;

gesprongen. Hij verborg zijn parachute in een knotwilg en vluchtte 
het land in richting Benschop. Uiteindelijk is hij gevangen genomen 
door de Duitsers en overgebracht naar het Krijgsgevangenkamp in 
Fallingbostel in Duitsland.

Het vliegtuig brandde volledig uit. Hierdoor liepen de huizen en een 
hooiberg groot gevaar om ook in brand te vliegen. Ook ontplofte 
de munitie van de boordwapens en een aantal niet afgeworpen 
bommen. Deze projectielen vlogen over de gebouwen en door de 
boomgaard, die tussen de huizen lag. Met man en macht werd alles 
natgehouden. Zo werd erger voorkomen.

Heel snel waren ook de Duitsers aanwezig. Zij namen direct het 
bevel over de plaats des onheils op zich Niemand mocht meer in 
de buurt van het vliegtuig komen. Het was op twee manieren een 
levensgevaarlijke situatie. Door de rondvliegende projectielen en de 
aanwezigheid van de Duitsers.

De omgekomen bemanningsleden werden in kisten afgevoerd. 
Waarheen is niet bekend, waarschijnlijk Utrecht of Gouda. In de we-
ken na de crash is het vliegtuig ontmanteld en in stukken afgevoerd. 
Decennialang heeft er op de plaats waar het vliegtuig neerstortte 
geen riet of andere gewassen gegroeid. Pas nu, ruim zeven decen-
nia na de crash, begint er weer iets te groeien.

ENGELS VLIEGTUIG NEERGESTORT OP HEESWIJK
De omgekomen bemanningsleden, piloot A.F. Saunders, boordwerk-
tuigkundige J.L. Garfit, sergeant S.J. Devereux, sergeant F.W. Davis, 
sergeant F.S. Kennedy en sergeant G.E. Matthews liggen begraven 
op de begraafplaats Oud Leusden in Amersfoort.

Van de enige overlevende van de crash op Heeswijk navigator H. 
Mallen, die later krijgsgevangen is genomen, is niet bekend of hij de 
oorlog heeft overleefd.

WILT U DE SHORT STIRLING BOMMENWERPERS 
TEN TIJDE VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG 
IN ACTIE ZIEN? SCAN DAN DE QR-CODES 
HIERONDER! U KRIJGT DAN UNIEKE 
AUTHENTIEKE RAF OPNAMES TE ZIEN.
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 IN DE OORLOG

Verkoop    
Reparatie   
Service 

HET SERVICEPUNT VOOR REINIGINGSMACHINES

Stofzuigers 
Aanhangers-units
Hogedrukreinigers 

Schrob-/veegmachines

IN ONZE WERKPLAATS WORDEN ALLE GERENOMMERDE REINIGINGSMACHINES GEREPAREERD

T 0348 748344 Kromwijkerdijk 113  
3448 HW WOERDENWWW.VANKATSWOERDEN.NLE info@vankatswoerden.nl IJsselveld 21  •  0348 - 41 11 77  •  www.de-ijsselhoeve.nl

ENGELS VLIEGTUIG 
NEERGESTORT OP BLOKLAND.
Op dinsdag 2 februari 1943 komt sergeant Richard Williams (navigator, 30 jaar) terug van een verlof van een week op de vliegbasis Ridgewell 
(zo’n 100 km. ten N.O. van Londen). Na het passeren van de wacht loopt hij door naar het grote administratiegebouw om te melden, dat hij te-
rug is. De centrale hal van het gebouw binnen lopend, ziet hij in één oogopslag op het grote planbord, dat het team waar hij deel van uitmaakt, 
al in de avond van de volgende dag (woensdag 3 februari 1943) er weer op uit zal moeten. Dat valt tegen. Heeft hij net zo’n fi jne tijd gehad 
met zijn vrouw Marjorie  -die in verwachting is-  in hun huis in West Hartlepool (zo’n 54 km. onder Newcastle). En dan na één dag hier weer 
vliegen? Hij voelt het schokken van het toestel al en ruikt de stank van olie en brandstof. En dan de angst voor die rond het vliegtuig ontploffen-
de projectielen. Afgeschoten door nachtjagers, of afweergeschut. Ach, hij zal nog maar even aan ‘zijn’ Marjorie denken. Samen hebben zij 
de komst van hun kindje wat voorbereid. Wordt het een meisje, dan zal het Christine gaan heten. Dan loopt hij naar de mess, waar zij hadden 
afgesproken elkaar als collega’s weer te ontmoeten. De meesten zijn er al: sergeant George Adams (radiotelegrafi st en schutter, 27 jaar), 
sergeant Cloud Mactavish (waarnemer en bommenrichter, 30), sergeant Patrick Egan (schutter, 19), offi cier George MacDougall (1e piloot/ge-
zagvoerder, 20), offi cier Gerald Stephens (2e piloot, 21). Nadat sergeant Leslie Jenkings (boordwerktuigkundige, 20) is binnengekomen, vertelt 
gezagsvoerder George, dat Jim (schutter) ziek op zijn verlofadres is gebleven. Morgen zal hij worden vervangen door offi cier Frederick Parton 
(schutter, 24). Zo, . . . ook nog eens vliegen met een vervanger.  

De volgende dag is er om 15:00 uur een briefi ng in de centrale hal. Daar krijgen ze te horen, dat ze voor een bombardementsvlucht naar Ham-
burg gaan. Op een grote kaart aan een wand wordt de te volgen route uiteengezet. De meteoroloog vertelt hierna, wat voor weer ze kunnen 
verwachten: een bedekte lucht met grote kans op ijsafzetting door lage temperaturen. 

Rond 18:15 uur krijgen zij in hun Stirling-bommenwerper het sein, dat ze mogen  opstijgen. In een formatie met 262 andere bommenwerpers, 
afkomstig van meerdere vliegvelden, gaan zij op weg naar Hamburg. Voorop een aantal snelle bommenwerpers, die met behulp van een net 
ontwikkeld H2S-radarsysteem de weg wijzen. ’t Wordt geen succesvolle missie. Als gevolg van mist, ijsvorming en storingen wordt zo’n kleine 
helft van de vliegtuigen genoodzaakt om terug te keren. Slechts 126 vliegtuigen weten Hamburg te bereiken. Waarna de doelen  grotendeels 
worden gemist.   

Gezagvoerder MacDougall besluit om met zijn Stirling over Nederland terug te vliegen naar de vliegbasis Ridgewell. Dan komt de melding via 
de boordradio dat Duitse nachtjagers in de omgeving zijn gesignaleerd. Enkele minuten later gaat er een schok door het vliegtuig. MacDdou-
gall schreeuwt dat ze geraakt zijn, het staartstuk brandt! De bemanningsleden doen alles wat ze kunnen, er volgen schoten over en weer... maar 
dan... het vliegtuig stort neer in Blokland.

Alle bemanningsleden komen om. Alleen al in deze nacht verloor de Britse R.A.F. 16 vliegtuigen; 90 bemanningsleden kwamen daarbij om en 
28 bemanningsleden werden gevangen genomen. Enige maanden later wordt in West Hartlepool Christine geboren. Haar vader heeft zij nooit 
gekend. Zou zij nu nog leven? En ‘ergens’ te vinden zijn?
  

Een Stirling bommenwerper wordt vol getankt. De bemanning van het op Blokland gecrashde vliegtuig liggen naast 
elkaar begraven op de Julianalaan in Montfoort.
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4 EN 5 MEI COMITÉ MONTFOORT

HERDENKEN
HERDENKING 4 MEI 
DIT JAAR HELAAS 
ALLEEN DIGITAAL!
Met recht helaas want juist het samenkomen en samenzijn op het 
Kasteelplein bij het mooie herdenkingsmonument geeft een gevoel 
van verbondenheid waarbinnen wij onze oorlogsslachtoffers uit 
Montfoort en omstreken herdenken.

Dat lukt dit jaar niet door het rondwaren van het coronavirus, een 
onzichtbare en uiterst gevaarlijke vijand. Maar om helemaal niets te 
(kunnen) doen is voor velen ondenkbaar en daarom heeft het 4 en 5 
mei comité Montfoort het volgende bedacht:

Onze burgemeester, mevrouw Mr. Petra van Hartskamp - de 
Jong houdt een korte toespraak welke vooraf is opgenomen 
en op de facebookpagina van de gemeente Montfoort wordt 
geplaatst samen met beelden van de krans- en bloemlegging bij 
het monument door gemeente, het 4 en 5 mei comité Montfoort en 
de stichting veteranen Lopikerwaard. De toespraak en de beelden 
zullen na de plechtigheid op de Dam beschikbaar zijn op de 
Facebookpagina van de gemeente via montfoort.nl en vervolgens 
klikken op de Facebookbutton. Daarna voert scouting Montfoort een 
speciale actie uit. 

Daarnaast roept het comité een ieder op die daartoe behoefte voelt 
om op eigen gelegenheid een bos bloemen of een bloesemtak uit 
uw tuin op 4 mei  en gedurende de gehele dag op 5 mei bij het 
monument neer te leggen.

De namen van onze oorlogsslachtoffers staan elders in dit blad 
afgedrukt.

Verder roepen wij een ieder op vanaf 18.00 uur tot zonsondergang 
de vlag halfstok te hangen en om daarnaast de nationale 
herdenking op de Dam in Amsterdam op de televisie te volgen!

ROL VAN DE 
SCOUTING
Ook dit jaar zijn de leden van Scouting Montfoort aanwezig bij de 
4 mei herdenking op het Kasteelplein. Iedereen kan zich waar-
schijnlijk de beschilderde steentjes en keien nog herinneren die 
door Scouts bij het monument zijn gelegd in 2020. Dit jaar worden 
opnieuw stenen beschilderd 
door de leden van Scouting 
Montfoort. Dit keer in een 
fakkellogo. Het fakkellogo 
zal meerdere dagen blijven 
liggen op het Kasteelplein. 
Het wordt ongetwijfeld weer 
mooi en indrukwekkend. 
Vrijheid geef je door. 

HOOG VAN DE 
TOREN BLAZEN...! 
Tja, hoog van de toren blazen …. daar zijn we hier niet zo van in 
Montfoort, behalve bij de herdenking op 4 mei. Dan wordt er vanaf 
deze speciale hoge post van de Hervormde Kerk -die ooit in de 
oorlog door de Duitsers was gevorderd en gebruikt werd als uitkijk-
post- voorafgaand aan de twee minuten stilte om acht uur ’s avonds, 
het welbekende Taptoe-signaal geblazen.

Vorig jaar heeft dit gebeuren voor het eerst plaatsgevonden onder  
begeleiding van Eduard Treur, secretaris-kerkrentmeester HG 
Montfoort, en nu al is het traditie geworden want ook dit jaar zal het 
Taptoe-signaal weer te horen zijn vanaf de torenomloop. En, voor 
alle trompet,- hoorn- of ander soort blazers in Montfoort: voel u vrij, 
evenals vorig jaar, de Taptoe mee te blazen vanuit uw achtertuin of 
dakterras. Het gaat vast weer een indrukwekkend spektakel worden 
waar we met warme gevoelens naar zullen luisteren.

Namenlijst gesneuvelden Montfoort – Linschoten

In mei 1940 – tijdens de eerste dagen van de Tweede 
Wereldoorlog – zijn tijdens bombardementen in 
Montfoort gesneuveld:
- Hermanus Beerthuijzen (49 jaar)
- Aaltje Appeldoorn (1 jaar)
- Pieter Johannes van der Linden (2 maanden)

In mei 1940 zijn tijdens beschietingen gesneuveld:
- Gerardus Johannes Theodorus Looman (34 jaar)
- Gerardus Franciscus van Wijngaarden (36 jaar)

In februari 1943 stortten er twee Engelse vliegtuigen 
neer: één in Blokland en één in een weiland in 
Benschop. 

De slachtoffers van het eerste vliegtuig liggen 
begraven op de openbare begraafplaats in Montfoort. 
Hun namen zijn:
- Sergeant G.C. Adam, radiotelegrafi st (27 jaar)
- Sergeant P.J. Egan, schutter (19 jaar)
- Offi cier G.D. Macdougall, piloot (20 jaar)
- Sergeant L.H. Jenkins, boordwerktuigkundige (20 jaar)
- Offi cier F.A. Parton, schutter (24 jaar)
- Sergeant R.T. Williams, navigator (30 jaar)
- Offi cier G. Stephens, tweede piloot (21 jaar)
- Sergeant C.G.H. Mactavish, observer (21 jaar)

De slachtoffers van het toestel dat in Benschop is 
neergestort, zijn begraven op de begraafplaats in 
Benschop.

Op 29 juni 1943 stortte een Engels vliegtuig neer in de 
Hollandse IJssel, nabij Heeswijk. In het vliegtuig zaten 
7 personen waarvan 1 persoon (sergeant H. Mallen, 
navigator) het heeft overleefd. De andere inzittenden 
zijn begraven in Amersfoort. 
- Sergeant F.W. Davis, schutter
- Sergeant S.J. Devereux, radiotelegrafi st
- Sergeant J.L. Garfi t, boordwerktuigkundige
- Sergeant F.S. Kennedy, schutter
- Sergeant G.E. Matthews, schutter
- Sergeant A.F. Saunders, piloot

Andere plaatselijke slachtoffers:
- Abraham Colijn, lid van verzetsgroep Harmelen (20 jaar)
- Teunis de Jong, matroos 2e klasse op Hr. Ms. De Heemskerck 
(22 jaar)
- Helena Bertha van Dam (15 jaar)
- Annie Scholman (7 jaar)
- De heer L. Schalk, bedrijfsleider ARO steengaasfabriek 
op Heeswijk

In maart 1947 is in Nederlands-Oost-Indië gesneuveld:
- Soldaat D. Damsteeg (leeftijd onbekend)

In mei 1949 is in Nederlands-Oost-Indië (Nijandjoek) 
gesneuveld:
- Soldaat Johannes Wilhelmus Vendrig (21 jaar)
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NAWOORD EN 

VRIJHEIDSSOEP
Niet vergeten: vlag 
halfstok op 4 mei 
vanaf 18.00 uur tot 
zonsondergang

Niet vergeten: vlag 
in top op 5 mei vanaf 
zonsopgang tot 
zonsondergang!

VRIJHEIDSMAALTIJDSOEP
RECEPT VOOR 4 PERSONEN
•  60 ml olijfolie
• 150 gram prei, in ringen
• 2 knofl ook, fi jngehakt
• 1 eetl. kerriepoeder
• 300 gram bloemkoolrijst
• 200 gram vastkokende aardappel, in blokjes
• 1 blik (400ml) kokosmelk
• 750 ml groentebouillon
•  150 gram doperwten
• 300 gram bladspinazie
• 150 gram kleine broccoliroosjes
• 3 bosui fi jngesneden in ringetjes
• Zeezout en versgemalen zwarte peper 

Verhit de olie in een grote pan en fruit daarin op middelhoog vuur de 
preiringen, knofl ook en kerriepoeder, tot de prei glazig is en felgroen.
Roer de bloemkoolrijst en aardappelblokjes erdoor en zet ze even 
aan. Blus af met de kokosmelk, breng aan de kook en giet de bouillon
erbij. Laat de soep nu, zonder deksel, 20 minuten zacht koken tot de 
aardappel met een houten lepel langs de rand van de pan makkelijk 
te breken is. De soep moet nu wat zijn ingedikt door de bloemkool-
rijst en aardappelblokjes. Is hij nog te dun kook hem dan nog een 
minuut langer op hoog vuur in. Voeg dan de doperwten, bladspi-
nazie en de broccoli toe en gaar die nog 6 minuten mee. Roer de 
bosui erdoor en breng de soep op smaak met zout en peper. 

Maak zelf de soep af met één topping uit elke categorie, dan is hij 
extra lekker! 

KROKANT
Croutons, Zaden of pitten, Noten: Pappadums of Nacho’s, Indische 
gebakken uitjes. 

ROMIG
Slagroom, Crème fraîche, Kwark of yoghurt, Cashewroom, Kokos-
melk, Kaas, Olijfolie of een pesto Avocado, Ei. 

FRISSIG
Verse tuinkruiden, (Rode) Ui, Tuinkers, Bleekselderij, Jalapeño, Appel 
of peer.  

Ja u leest het goed: Vrijheidssoep!
Je zou haast denken dat dit een gerecht is dat thuishoort op het menu 
van iedere gevangenis in Nederland, maar niets is minder waar!

NAWOORD VAN HET 4 EN 5 MEI 
COMITÉ MONTFOORT
Beste Inwoners,

Met dit nawoord sluiten we de programmakrant af! Er is door veel mensen hard aan deze uitgave gewerkt. Het comité bedankt iedereen die er 
aan heeft meegewerkt. Ook dank aan onze sponsors door wiens fi nanciële ondersteuning deze publicatie mogelijk is gemaakt. Wij hopen dat u 
het geheel informatief hebt gevonden. 

Op 4 mei herdenken wij allen die zijn omgekomen in de strijd om onze vrijheid in Nederland terug te winnen. 
Elders in de wereld om ons heen wordt nog iedere dag zwaar gevochten.

Ook daar zal hopelijk een moment komen van rust en vrijheid en zal men eveneens hun slachtoffers ieder jaar gaan herdenken.

Hopelijk komt er ooit een moment dat we niet steeds weer nieuwe slachtoffers hoeven te herdenken…!
Wij wensen u allen een gezond en vreedzaam leven toe en sluiten af met de gedachte:

VRIJHEID IS ONBETAALBAAR! 
Wees er zuinig op!
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Koning te rijk  
IN MONTFOORT 
In de periode 24 april tm 16 mei kan iedereen meedoen aan een 
spannende en leerzame  audio speurtocht doen door de Montfoortse 
binnenstad  (zie ook pagina 7 van deze krant). Deze speurtocht “Op 
weg naar Vrijheid” brengt u terug in het verleden én langs de diverse 
etalages met spullen uit Oorlogstijden. De speurtocht is een initiatief 
van de samenwerkende comités 4-5 mei Montfoort en Koningsdag 
Montfoort in nauwe samenwerking met de Winkeliersvereniging. 

Natuurlijk zijn Cool blue, Bol.com en Ali Baba voor sommigen bijna 
onmisbaar in deze snelle wereld maar, deze bedrijven doen niet 
aan plaatselijke sponsoring of advertentie in onze eigen krantje. 
Door ook eens te kopen in eigen stad dragen we met elkaar bij 
aan de plaatselijke economie en leefbaarheid. Want mede dankzij 
de vele Montfoortse ondernemers die Koningsdag en veel andere 
(sport) verenigingen ondersteunen steunen is het fijn wonen, werken, 
verblijven en ondernemen in onze stad. Als we dan ook nog een 
beetje zorgen voor elkaar dan zijn we in Montfoort allemaal de 
Koning te rijk. 

WINKELIERSVERENIGING

MONTFOORT
Koningskrabbels 
ONT-MOETEN
 
Herinneringen, dingen, dagen.
Vragen, vrijheid, een andere tijd.
Indrukwekkende verhalen, verteld.
Een versteld doen staan, stil, serieus.
Geen keus en niets meer te kiezen.
Alleen maar verliezen en verloren.
Bij elkaar horen, hopen, houvast.
 
Nooit echt vrij zijn van de last.
Herinneringen, dingen, dragen.
Alle vragen op dagen die doen.
Terug naar toen, terug naar nu.
Naar vrijheid, een andere tijd.
 
We zijn thuis, wekenlang in huis.
Gezinsgeluk aan de keukentafel.
Vanuit het niets, nergens naartoe. 
Brengt het ons iets, ergens, hoe.
Duizend puzzelstukjes, het past.
 
De vrijheid om te voelen, vinden.
En je op te winden als dat nodig is.
Zonder dat het over een ander gaat.
Hou-vast vinden in de verandering.
Vrijheid in een andere tijd, in ons.
 
Vrijheid, voor onbepaalde tijd.

Sandra de Koning 

Scan deze code met je smartphone voor een 
introductie filmpje van de vrijheidspeurtocht. 

STUUR DE OPLOSSING UITERLIJK 16 MEI NAAR 
ORGANISATIE@KONINGSDAGMONTFOORT.NL.

Zoek 20 straten in Montfoort en maak kans op mooie prijzen op Koningsdag 2021

AARDVLETTERWEG 

ACHTERSTRAAT

DAUWNETEL

DOTTERBLOEM

HOEKSESTRAAT

HOFSTRAAT

IJSSELKADE

IJSSELPLEIN

IRENESTRAAT

JANHOENLAAN

JONKERFRANSSTRAAT

KASTEELPLEIN

KEIZERSTRAAT

KNOLLEMANSHOEK

LIEVEVROUWEGRACHT

LINDEBOOMSEWEG

MANNENHUISSTRAAT

MASTWIJKERDIJK

MIEPGIESSTRAAT

ONDERDEBOOMPJES

Oplossing


