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Historische fietsroute ‘Jolly Duck’
Zoetermeer - Twee
mannen vertellen
onderweg vol overtuiging
het oorlogsverhaal
van de Amerikaanse
boordschutter John
McCormick, die na enige
aarzeling zichzelf in
veiligheid bracht nadat
hij net als de rest van
de negen-hoofdige
bemanning uit B-24
Liberator ‘Jolly Duck’ was
geklommen.
Door Simone Langeveld

Het zijn Sylvan Staub en
Maarten Havinga. De beide
hobbyisten pur sang hebben
samen een website gemaakt
waarin de crash van de
Jolly Duck in februari 1945
de aanleiding vormt tot het
uitpluizen van allerlei oorlogsgebeurtenissen die zich
rondom deze noodlanding
aan de rand van de Geerpolder hebben afgespeeld. Ze
hebben met hun monnikenwerk het nationale nieuws
al gehaald en waren te gast
in Hart van Nederland op
SBS 6. Sylvan reageert: “We
zijn hier zo blij mee, we hadden dit allemaal nooit verwacht. Het mooie is dat we
door deze bekendheid ook
steeds weer nieuwe stukjes geschiedenis ontdekken
omdat mensen het aan ons

KORT NIEUWS
Ingezonden
brief
Een prachtig gebeuren 4
mei, de stille tocht. Helaas is de stille tocht geen
stille tocht. Velen kunnen
het niet opbrengen langer
dan vijf minuten stil te
zijn. Tijdens de tocht
en tijdens het defilé en
tijdens de kranslegging
werd door sommigen
continu luid gepraat. Een
herdenkingsbijeenkomst
is geen uitje. Misschien is
het goed volgend jaar in
de aankondiging te vragen om werkelijke stilte,
zodat de oorlogsslachtoffers waardig herdacht
kunnen worden.
I. Spijker, Zoetermeer

Op de route bij de crashsite van de Jolly Duck vlnr Sylvan Staub, wethouder Paalvast en Maarten Havinga. Foto Simone Langeveld

doorgeven. Maar we checken alle informatie eerst
drie keer voordat het op de
site komt!”
John McCormick speelt
een hoofdrol in het geheel,
omdat zijn noodlottige verhaal na de crash is blijven
voortleven in de Zoetermeerse geschiedenis. Nog

mee. Maarten die als jonge
jongen al actief was bij de archeologische werkgroep van
het HGOS in Zoetermeer
heeft heel recent nog allerlei bodemvondsten gedaan
op de crashsite. In ’t Oude
Huis, het startpunt van de
route - waar door Stadsmuseum Zoetermeer tot en met

Verstoring dodenherdenking
Zoetermeer - De politie heeft
tijdens de dodenherdenking
een man aangehouden die
de herdenkingsplechtigheid
verstoorde.
Vlak voor het spelen van de
Last Post probeerde de man
door de afzetting heen te
breken. De politie probeerde
dit te verhinderde maar hij
negeerde de agenten. Hierop
werd de man aangehouden.
Tijdens het tumult gingen
de plechtigheden gewoon
door.
De man is een bekende figuur in Zoetermeer en volgens veel mensen die het
gebeuren hebben gezien niet
erop uit om doelbewust de
herdenking te verstoren.
Een woordvoerder van de
politie heeft laten weten dat

BORETTI OUTDOOR KITCHENS
COLLECTIE 2015

Boretti barbecues en buitenkeukens
staan bekend om hun kwaliteit en zijn van alle
gemakken voorzien. Wij hebben voor de liefhebbers
de ideale Outdoor Kitchen of barbecue op KolenHoutskool of Flessengas.
Bekijk nu de voorjaarsaanbieding voor de
scherpste prijs in onze showroom!

APPARATUUR VOOR IN DE KEUKEN
BESLIST VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

Onderbouw afzuigkap AEG 90 cm
Inbouw kookplaten
Afzuigkappenschouwmodel
Inbouw oven
Inbouw koeler 87cm
Inbouw combimagnetron
Inbouw vaatwasser
Inbouw koelkasten 178cm
Amerikaansekoelkast LG

altijd heeft John McCormick
een erebegraafplaats bij de
Oude Kerk in de Dorpsstraat
van Zoetermeer die door de
gemeente goed wordt onderhouden.
Het is 4 mei en zonnig weer
en ook wethouder Robin
Paalvast fietst een flink stuk
van de Zoetermeerse route

NU € 75,VANAF € 99,VANAF € 99,VANAF € 219,VANAF € 219,VANAF € 265,VANAF € 279,VANAF € 333,VANAF € 849,-

Alles met garantie gratis thuis bezorgd!!

Showroom Prinsegracht 144-148a, Den Haag
Tel. 070 - 389 38 72 – info@keukeninbouwspecialist.nl
Donderdag koopavond open
www.keukeninbouwspecialist.nl

31 mei een minitentoonstelling over het grote vliegtuig
de Jolly Duck is ingericht
– wordt de eerste route officieel aangeboden aan wethouder Robin Paalvast door
Margreet van Driel van Floravontuur. “Ik ben heel blij
met deze historische fietsroute in het jaar waarin we
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Tumult tijdens de dodenherdenking.

de man niet meer in hechtenis zit. “De man was geestelijk verward. Na zijn aanhouding is hij beoordeeld
door de GGZ en aan hen

overgedragen op basis van
een IBS-maatregel (gedwongen in bewaringstelling). Hij
wordt verder niet vervolgd”,
aldus de politie.
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Meer weten over Dementie? Kom op 12 mei naar het Alzheimer Café
Maandelijkse informatieavond over dementie. Elke maand een ander gespreksonderwerp, met
gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Deze avond wordt
gesproken over de woonvoorzieningen voor mensen met dementie. Wat zijn de mogelijkheden en
wat komt daar bij kijken?
Het Alzheimer Café vindt plaats iedere eerste dinsdag* van de maand van 19.30 tot 21.30 uur in de
recreatie zaal van woonzorgcentrum De Morgenster, Nassaulaan 11 in Zoetermeer. De zaal is open
vanaf 19.00 uur.
* eerstvolgende bijeenkomsten van het Alzheimer Café zijn op 2 juni, 1 september en 6 oktober (in juli en
augustus geen Alzheimer Café)..

Niet vergeten, het Alzheimer Café! Voor mensen met dementie, hun familieleden,
hulpverleners en andere belangstellenden. De toegang is gratis. U bent van harte welkom! Bel voor
meer informatie 079 371 94 71.
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Vertrouwd.... én in de buurt!!

voor de 16de keer een bevrijdingsfeest organiseren
in Zoetermeer. Veel mensen
vragen al jaren naar het verhaal van John McCormick.”
De Zoetermeerse promotieorganisatie heeft de fietsroute mogelijk gemaakt in
het jaar waarin we voor de
70ste keer de WO II herdenken en onze vrijheid mogen
vieren. In het museum is
een groot stuk van het vliegtuig te zien: De achterste afdekplaat van de Jolly Duck
motor nr. 3 met inslagen van
luchtafweergeschut. Naast
scherven, patroonhulzen en
staalkabelspanners, foto’s
en filmbeelden van de beschieting van het vliegtuig
door twee spitfires een paar
dagen na de crash. ‘Het stuk
afdekplaat in het museum
laat zien waarom de B-24
Liberator een noodlanding
op Nederlands, toen ‘bezet’
grondgebied moest maken.’
aldus Maarten.
Via de QR-codes in de brochure kun je onderweg ook
filmbeelden met een smartphone bekijken net als op
de website www.JollyDuck.
nl. Tot en met 31 mei is in
Stadsmuseum Zoetermeer
de minitentoonstelling Jolly
Duck ingericht. De gratis
fietsbrochure ‘Jolly Duck’
is op te halen in het Stadsmuseum, de bibliotheek en
het gemeentehuis. Via de
website www.promotiezoetermeer.nl is de brochure te
downloaden.
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Je hebt een drukke agenda?
Geen probleem, je kunt bij mij
terecht vòòr werktijd en ook op
zaterdag. Dinsdag , donderdag
en vrijdag van 07.00 - 14.30 uur
en zaterdag van 07.00 - 12.30 uur.
Voor het maken van een afspraak
bel 0641044102 of mail naar
afspraken@mondzorgprins.nl

Tot 14 juli: op vertoon van
deze advertentie gratis
controle van tandvlees en
advies over je mondhygiëne.

