Wandelroute “Sporen uit de
Tweede Wereldoorlog in Westmaas”
1. 10 mei 1940: een dramatisch begin van de oorlog in Westmaas

Antwoorden

Lees de tekst op het bord op grasveld ten noorden van de kerk.
- Wat maakte het Duitse verkenningsvliegtuig?
……………………………….
- Op welk huisnummer aan de Munnikendijk was de boer met een Nederlandse
soldaat in gesprek?
………………….
- Hoeveel Nederlandse soldaten werden op 10 mei in Westmaas gedood?
……
Loop nu de Breestraat op en ga rechtsaf de Nieuwstraat in en na ongeveer 350 meter staat het volgende bord.

2. De Vijf van Greup (1)
Tegenover huisnummer 38 staat links in het gras bord nr. 2
- Waar maakte de Wellington Z8807 een noodlanding?
………………………………………
- Van wie was het land waarop het vliegtuig landde?
……………………
Ga nu links af de stoep af en direct links de Beneden Nieuwstraat in. Eindeweg rechts de Smidsweg op.

3. De Vijf van Greup (2)
Aan het eind van de Smidsweg staat rechts het volgende bord
- Wie was opperbevelhebber van de Wehrmacht in Nederland?
…………………………………….
- Hoe heette de dorpsomroeper van Westmaas?
…………………………………….
- Hoeveel Duitse soldaten waren naar Westmaas gekomen om aan
de razzia mee te doen?
………..
Daarna loop je links af de Van Koetsveldlaan op en 1e straat rechts de Johannes Kolfstraat in.

4. De Vijf van Greup (3)
Het volgende bord staat op het grasveld links naast het wandelpad.
- Wie werd tijdens de verhoren verschrikkelijk geslagen?
- Waarvan werden o.a. Pieter Wouter Kruijthoff beschuldigd?
Ga vervolgens links af de Beatrixlaan in.

…………………………………………….
……………………………………………
…………………………………………….

5. De Vijf van Greup (4)
Bord nr. 5 staat in het gras tegenover glijbaan bij “Piratenland”.
- Naar welke plaats worden de gevangenen door de Duitsers gebracht?
……………………………………..
- Waar staat het gerechtsgebouw waar de gevangenen verhoord werden?
……………………………………..
- Hoeveel mannen werden ter dood veroordeeld?
…..
Loop vervolgens de straat uit en ga links af het Mastland in en einde weg rechts af de Van Koetsveldlaan op.
6. De Vijf van Greup (5)
Het volgende bord staat op grasveld tegenover huisnummer 9.
- Wie schreef in zijn boek “Mensen die je niet vergeet” over De Vijf van Greup? …………………………………………….
- Over wie werd een “In memoriam” geschreven?
…………………………………………….
Loop de stoep op en ga rechts af het Haagje in dat overgaat in de Munnikendijk

7. De Slag op de Javazee … en Westmaas
Na ongeveer 400 meter staat voor de stoep naar de begraafplaats links bord nr. 7 schuin tegenover huisnummer
18.
- Welke Westmaasse inwoner kwam om tijdens de Slag op de Javazee?
…………………………………………….
- Hoe heette de Schout-bij-Nacht die de leiding over het eskader had?
…………………………………………….
- Welke twee kruisers werden getorpedeerd?
…………………………………………….
…………………………………………….
Ga vervolgens links af de Manhille in en neem de 1e weg rechts de Cabbeweide in. De weg vervolgen (links
aanhouden) tot bruggetje links.

8. De grote brand in Westmaas van 10 mei 1943
Het bord over de brand in Westmaas staat links op het grasveld tegenover huisnummer 46 bij het bruggetje.
- Wanneer was de brand?
…………………………………..
- Hoeveel bedroeg de schade aan het vlas?
ƒ …………………………..
Loop nu het bruggetje over en loop rechtdoor.

9. Het enige huis in Westmaas dat werd gebombardeerd
Aan het einde van het voetpad, nadat de parkeerplaats is overgestoken, staat rechts op het grasveld het bord.
- Op welke datum voerde een Engels vliegtuig een bombardement op de boten
van Westmaas uit?
……………………………………...
- Welke familie woonde in het gebombardeerde huis?
………………………………………
- Van welk pand werd de dakkapel verwoest?
………………………………………
Loop recht door de Boomweide in en ga links af.

10. Het laatste oorlogsjaar – Westmaas zat stampvol
Geheel rechts in de berm tegenover huisnummer 2 staat het bord.
- Welke predikant vertelt zijn herinneringen over het laatste oorlogsjaar?
……………………………………..
- Wanneer was er een hachelijk moment in de pastorie?
……………………………………..
Loop nu de Boomweide uit naar de Manhille en ga rechtsaf de Vlasakkers in.

11. De hongerwinter in Westmaas
Het bord staat links op het grasveld tussen de bomen en de nabijgelegen oplaadpaal.
- Waar kwam de mevrouw vandaan die om aardappelen vroeg?
…………………………………….
- Wie gaf er wel eens tarwe?
…………………………………….
- Van welke banden waren veel fietsen in de Tweede Wereldoorlog voorzien? …………………………………….
Loop hierna rechtdoor de Prins Willem-Alexanderlaan uit.

12. De Westmaasse verzetsstrijder Johannes Kolf
Aan het eind van de Prins Willem-Alexanderlaan staat links het bord.
- Wat was de schuilnaam van Johannes Kolf?
……………………………………..
- Onder welke schuilnaam werd Johannes Kolf in Leeuwarden begraven?
…………………………………………….
- Wanneer werd Johannes Kolf in Westmaas herbegraven?
……………………………………
Ga daarna links af richting dorp en ga links af de De Roolaan in en dan eerste straat links Kartuizerveld in.

13. Bastiaan de Pee: getroffen door een pantservuist
Het bord staat links op de hoek op het grasveld van de bejaardenwoningen.
- Wie werd door een pantservuist getroffen?
- Hoe heet de Duitse luitenant die zich bij de begrafenisstoet aansloot?
Ga daarna terug en loop linksaf de De Roolaan in.

………………………………………….
……………………………….

14. Nicolaus Bout door een NSB-er verraden
Het bord staat aan het eind van De Roolaan rechts op grasveld tegenover de woning van huisnummer 13.
- Waar werd Nicolaus Bout geboren?
………………………….
- Door wie werd Nicolaus in maart 1945 verraden?
………………………….
- Wanneer werd Nicolaus Bout in Westmaas met militaire eer begraven?
………………………….
Loop daarna rechts af de Prins Willem-Alexanderlaan in en ga rechts af de Rootweide in.

15. Voor het gezin van Jaap van Etten was 5 mei 1945 geen feest.
Lees de tekst van het bord op het grasveld rechts, dichtbij de vaste locatie van afvalcontainers.
- Waarvan was Jaap van Etten lid?
……………………………………
- Met wie werd Jaap van Etten op 4 mei 1945 zwaar mishandeld?
………………………………………..
Ga daarna links af de De Roolaan in.

16. De bevrijding
Ga aan het einde van de De Roolaan links af de Breestraat op en direct links op het grasveld
staat het bord “De Bevrijding”.
- Wat werd voor traktatie door de bevrijders uitgedeeld?
………………………………..
- Wat werd vanaf 1946 op 5 mei gehouden?
………………………………..
- Wat had ds. Burgy tijdens de bevrijdingsdienst om de preekstoel gehangen? ………………………….

Dit was de Wandelroute “Sporen uit de Tweede Wereldoorlog in Westmaas”.
Lever dit formulier in bij:
- Sebastian van Etten, Cabbeweide 56, of
- Rook Belder, Leeuwendaal 46,
want dan krijg je een leuk prijsje.
Ingeleverd door: ………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………..

Westmaas, april 2020.

