
WERKBLAD PODCAST OP HOUTEN BANDEN

Lees dit voor het luisteren -->
Het verhaal begint in september 1944. Leendert 
woont met zijn ouders in Zeeland, in Terneuzen, 
en de stad is net bevrijd. De mensen vieren 
feest en verwachten dat de rest van Nederland 
ook snel bevrijd wordt. Maar dat valt tegen. 
Leendert moet een belangrijke boodschap van 
het verzet gaan bezorgen in Groningen. 

Vul dit in tijdens het luisteren -->
1  Uit welk land kwamen de bevrijders van Zeeland?

......................................................................................................................................

2  Bij welke plaats werden de geallieerden in 
september 1944 verslagen?

......................................................................................................................................

Beantwoord deze vragen na het 
luisteren -->
3  Welk water was belangrijk voor de 

geallieerden om in handen te krijgen? 

......................................................................................................................................

4  Waarom was het belangrijk dat ze dit water in 
handen kregen?

......................................................................................................................................

Echt gebeurd
Veel van wat je hoort in deze aflevering is 
echt gebeurd:
•  Al het rubber werd door de Duitsers ge-

bruikt voor de oorlog. Er werden banden
voor tanks van gemaakt. Er was dus geen
rubber meer voor fietsbanden. Mensen
maakten daarom banden van hout.

•  Mensen die in het verzet zaten, hielpen
de geallieerden. Ze spioneerden voor
hen of zorgden ervoor dat spoorlijnen
of zenders niet meer bruikbaar waren.

•  Kinderen hielpen vaak mee in het verzet.
Ze vervoerden bonnen of krantjes.
Kinderen vielen minder op en werden
minder vaak aangehouden.

Volg de bevrijding
Leendert woont in Terneuzen. Hij moet naar 
Axel, daar krijgt hij een fiets. Leendert hoort dat 
de geallieerden bij Arnhem zijn tegengehouden 
door de Duitsers. Ze hebben Nijmegen wel 
bevrijd. En hij heeft gezien dat de geallieerden 
proberen de haven van Antwerpen in handen te 
krijgen. Geef deze plaatsen aan op de kaart.

Puzzel
Waar gaat Leendert naartoe in aflevering 2? 
Maak de puzzel en je komt erachter.

1   Naam voor de legers die tegen Hitler vochten. 
2    Stad die door het Duitse leger werd gebom-

bardeerd in mei 1940. 
3    Rivier bij Arnhem die de geallieerden pro-

beerden over te steken.
4    Naar deze stad moet Leendert een envelop 

brengen. 
5    Voornaam van lid van het verzet die Leendert 

de opdracht geeft. 
6    Gesloten in de oorlog, maar begint weer vlak 

na de bevrijding.
7   Hier is de band van de fiets van Leendert van 

gemaakt.
8   Vervoermiddel van Leendert. 
9  Lagen overal in de Westerschelde.

Oplossing:

......................................................................................................................................

AFLEVERING 1: De verrader september 1944

Naam: .......................................................................................................................................................................................................................................................................

1.

2.

3.

          4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ontdek de verrader. Verzamel alle letters!
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Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog



ANTWOORDEN PODCAST OP HOUTEN BANDEN

Antwoorden werkblad 
aflevering 1

-  Uit welk land kwamen de bevrijders van 
Zeeland? Polen

-  Bij welke plaats werden de geallieerden in 
september 1944 verslagen? Arnhem

-  Welk water was belangrijk voor de geallieer-
den om in handen te krijgen? Westerschelde

-  Waarom was het belangrijk dat ze dit water 
in handen kregen? Zo konden ze naar de 
haven van Antwerpen. Ze kunnen dan spullen 
aanvoeren voor hun leger.

1. geallieerden
2. Rotterdam
3. Rijn
4. Groningen
5. Hannie
6. School
7. Hout
8. Fiets
9. Mijnen

Oplossing: Gorinchem
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