Wandelroute 2 “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.
1. Uit hoeveel personen bestond de bemanning van het neergestorte
vliegtuig?
…..
2. Met wie stond de boer aan de Munnikendijk te praten?
………………………………….
3. Wat komen de Duitsers ter hoogte van het pand Munnikendijk 67 tegen?
…………………………………………..
4. Hoeveel doden vielen er op 10 mei 1940 in het dorp Westmaas?
…..
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
1. Waaruit bestond de bemanning van het neergestorte vliegtuig?
2. Hoe heette de gezagvoerder?
3. Wat waren de doelen van de operatie Bomber Command in de nacht van
6 op 7 augustus?

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

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
1. Hoe beschouwde generaal Christiansen hulp aan geallieerden?
2. Wat kreeg één van de vliegers van boer Blok aangeboden?
3. Waar verborgen de overige bemanningsleden zich?
4. Wat hield het verschijningsbevel van de Duitsers in?

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

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.
1. Wat deden de Duitsers in Greup en in Westmaas?
…………………………………………
2. Wie werd tijdens het verhoor door de Duitsers hard geslagen?
………………………………………..
3. Waarmee dreigden de Duitsers wanneer niemand iets zou vertellen over de
………………………………………..
hulp aan Engelse piloten?
………………………………………...
4. Wie werden in die nacht opgebracht naar het politiebureau Haagscheveer in
Rotterdam?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ga vervolgens links af de Beatrixlaan in.

5. De Vijf van Greup (4)
Bord nr. 5 staat in het gras tegenover glijbaan bij “Piratenland”.
1. Waardoor zijn de gevangenen geschrokken als ze in Rotterdam rijden? ………….…………………………………………..
2. Hoe moesten de gevangenen opgesteld staan voordat ze verhoord werden? ….…………………………………………..
…………………………………………………………………………….
3. Wie werden op zaterdag 9 augustus 1941 door de Duitsers ondervraagd? ……………………………………………………
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.
1. Wat beschreef dr. J.J. Buskes in zijn boek “Mensen die je niet vergeet”? …………………………………………………….
2. Wat vroeg een Nederlandse bewaker aan ds. Buskes? ………………………………………………………………………………….
3. Over wie schreef ds. Buskes een “In memoriam” dat illegaal verspreid werd? …………………………………………
4. Door wie werd, volgens het gedicht, de Nederlander die een Engelse piloot
hielp, gevangen genomen en gedood?
………………………………………..
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.
1. Uit hoeveel schepen bestond het eskader dat de aanstormende Japanse vloot
moest tegenhouden?
………………………………
2. Welke taak had Schout bij Nacht Karel Doorman op zich genomen? ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Waar staat de naamlijst van het Karel Doormansmonument waarop de naam van
Jan Willem Witvliet vermeld? ………………………………………………………………………………………………………………………..
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.
1. Waar ontstond de brand op 10 mei 1943?
………………………………………..
2. Hoeveel panden gingen in vlammen op?
……………..
3. Hoeveel brandspuiten kwamen de Westmaasse brandweer te hulp?
…………
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.

1. Waar werd op 30 oktober 1944 door de Engelsen een bombardement
uitgevoerd?
………………………………………………………………………………..
2. Van waaruit veronderstelde de Engelse piloot dat hij beschoten werd? ……………………………………………………….
3. Waar stond het afweergeschut in werkelijkheid opgesteld? ………………………………………………………………………….
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.
1. Vanaf welke datum kreeg de pastorie van Westmaas met Duitse inkwartiering
te maken?
…………………………………………..
2. Waarom kwamen de Duitsers als eerste op deze pastorie af? ……………………………………………………………………….
3. Hoe heet deze pastorie?
……………………………………………………………………….
4. Welke predikant bewoonde de pastorie van 1943 t/m 1946?
…………………………………………..
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.
1. Wie vroeg of zij de aardappelen mocht hebben die voor de kippen
bestemd waren?
……………………………………………………………………
2. Wie hield ’s winters controle tijdens het dorsen?
……………………………………………………………………
3. Waarvan werd tijdens het laatste oorlogsjaar stroop gemaakt?
…………………………………………..
4. Van welk soort banden waren fietsen aan het eind van de oorlog vaak 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.
1. Tot welk onderdeel trad Johannes Kolf in maart 1937 toe?
…………………………………………..
2. Waaraan nam Johannes Kolf, toen hij in Bergum kwam, deel?
…………………………………………..
3. Waaraan werkte Johannes Kolf op 8 december 1944 mee?...............................................................................
4. Hoeveel gevangenen werden bevrijd?
…………………………………………..
5. Op welke datum werd Johannes Kolf tijdens een vuurgevecht doodgeschoten? …………………………………………..
6. 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.
1. Wie waren de vriendjes van Bastiaan de Pee?
……………………………………………………………………………….
2. Hoe heet het wapen dat Bastiaan de Pee in de sloot gooide?
…………………………………………..
3. Hoe heette de buurman van ds. Burgy?
………………………………………….
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.
1. Waar werd Nicolaus Bout geboren?
…………………………………………..
2. Bij welke organisatie had Nicolaus Bout zich aangesloten?
……………………………………………………………………
3. Door wie werd Nicolaus Bout in maart 1945 verraden?
…………………………………………..
4. Wanneer en waar werd Nicolaus Bout gefusilleerd?
………………………………….……………………………………………
5. Wanneer en hoe werd Nicolaus Bout begraven? …………………………………………………………………………………………..
6. Was de verrader van Nicolaus Bout een onbekende?
………………………………………….

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.
1. Wanneer werd Jaap van Etten doodgeschoten?
…………………………………………..
2. Bij welke organisatie had Jaap van Etten zich aangesloten?
…………………………………………..
3. Met wie werd Jaap van Etten zwaar mishandeld?
…………………………………………..
4. Wat is de laatste zin op de grafsteen van Jaap van Etten, die ook op de
grafstenen van Johannes Kolf en Nicolaus Bout staat? ………………………………………………………………………………….
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”.
1. Wat werd de eerste jaren na de bevrijding gehouden? ………………………………………………………………………………….
2. Waarop trakteerden de bevrijders aan de Nieuwstraat?
…………………………………………..
3. Wat adviseerde ds. Burgy de mensen op 4 mei 1945? …………………………………………………………………………………..
4. Wat dropten de vliegtuigen op zondag 29 april 1945?
…………………………………………..
5. Van welke dichter las ds. Burgy het gedicht tijdens de Bevrijdingsdienst in de
Dorpskerk voor?
…………………………………………..

Dit was de Wandelroute “Sporen uit de Tweede Wereldoorlog in Westmaas”. Lever dit
formulier in bij Rook Belder, Leeuwendaal 46 en dan krijg je een herinneringsteken aan
wandelroute. Ingeleverd door …………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Westmaas, april 2021.

