
WERKBLAD PODCAST OP HOUTEN BANDEN

Lees dit voor het luisteren --> 
Leendert heeft veel meegemaakt onderweg naar 
Groningen. Hij sliep in een schuur vol Arnhemse 
vluchtelingen en was bijna zijn fiets kwijt. Toen 
Leendert eindelijk in Epe was, brak ook nog eens 
het hout van zijn fietsband! Het duurde lang 
voordat hij verder kon fietsen. Leendert moest op-
schieten om op tijd in Groningen aan te komen! 
Gelukkig kreeg hij hulp van Jet, zij wist de kortste 
weg. Zal het Jet en Leendert lukken om op tijd de 
brief af te leveren? 

Maak dit voor het luisteren --> 
Op alle werkbladen die jij hebt gemaakt staan 
roze letters verstopt. Heb jij alle letters kunnen 
vinden? Schrijf ze hieronder op: 

Deze letters zijn heel erg belangrijk, ze vormen de 
naam van de verrader! De letters staan alleen nog 
niet in goede volgorde. Kan jij Leendert helpen en 
van de letters de naam van de verrader maken? 
De verrader heet: 
 

Vul dit in tijdens het luisteren --> 
1  Waarom doen Jet en Leendert alsof ze verkering 

hebben?

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

2  Waarom kunnen oma, Jet en Leendert dagen-
lang het huis niet uit?

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

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

Beantwoord deze vragen na het 
luisteren --> 
3  Wat zit er in de envelop van Leendert? (Of maak 

een snelle schets van de inhoud ergens op dit 
werkblad.)

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

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

4  Waarom geeft Leendert de envelop niet aan  
de twee mensen van het Gronings verzet?

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

Volg de bevrijding 
Tijdens de vorige afleveringen heb je Leenderts 
route getekend op de kaart van Nederland. Maakt 
de route van Leendert af op de kaart. 

AFLEVERING 5:   Een envelop met  
een foto april 1945

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

Echt gebeurd
Veel van wat je hoort in deze aflevering  
is echt gebeurd:
• In april 1945 werd er heftig gevochten in Gro-

ningen tussen de Duitsers en Canadezen. Deze 
strijd noemen we de slag om Groningen. De 
gevechten hielden dagen aan, uiteindelijk won-
nen de Canadezen en was Groningen bevrijd.

• De Waddeneilanden werden pas later bevrijd. 
Texel werd op 20 mei bevrijd, Terschelling op 29 
mei, Vlieland op 31 mei, Ameland op 3 juni. 

• Schiermonnikoog was het allerlaatste stukje 
Nederland dat bevrijd werd. Na de bevrijding 
van Groningen vluchtte Duitse militairen naar 
het eiland. Pas op 11 juni gingen de laatste 
Duitsers daar weg. 

Ontdek de verrader. Verzamel alle letters!



WERKBLAD PODCAST OP HOUTEN BANDEN

Krantenbericht 
Wanneer Leendert terug is in Zeeland wordt hij 
onthaald als een echte held! De krant wil zelfs 
een artikel over hem maken. De directeur van de 
krant heeft jou gevraagd om het krantenbericht te 
schrijven. Je mag zelf weten hoe je dat gaat doen, 
maar het volgende moet erin zitten: 
•  Over wie gaat het?
• Wat is er gebeurd? 
• Waarom is Leendert een held?
• Teken Leendert met zijn fiets in het lege vakje. 

zeeland krant
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Antwoorden werkblad 
aflevering 5

Letters van de werkbladen: 

De verrader heet:

1.  Groningen wordt bewaakt door Duitsers en zo vallen 
Jet en Leendert niet op. 

2.  Er wordt dagenlang heftig gevochten in Groningen. 
3.  Een foto met daarop een hoge Duitse militair en een 

kale man. Op de achterkant staat de tekst: Huis de 
Beurs, dndd. 1600, Splinter. 

4.   Omdat de kale man die in de woonkamer staat precies 
lijkt op man op de foto.

Volg de bevrijding: Terneuzen – Axel – Antwerpen – 
Breda – Drimmelen – Werkendam – Gorinchem – Vianen 
– Bunnik – Leusden – Nijkerk – Putten – Hoog Soeren 
(Apeldoorn) – Epe – Dwingeloose Heide – Groningen. 

Je kunt de route van Leendert controleren in een  
speciale google maps. Hierin zijn extra afbeeldingen en 
verhalen toegevoegd. Kijk op de website: tiny.cc/OHBM.

S  P  L  T  I  R  E  N

S  P  L  I  N  T  E  R
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