
 

 

 

Opdrachten bij de route langs gebeurtenissen uit de Tweede 

Wereldoorlog in  Keldonk 

Je hebt de route langs 8 gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog in Keldonk gelopen 
(via de app op je mobiel) of op school bekeken (via  (via www.erthepe.nl/wo2 > 
wandel/fietsroutes > Keldonk). 

1. Zet de volgende gebeurtenissen in de goede tijdsvolgorde: a = het langst 
geleden….   d = het kortst geleden. 
a. Een verdwaalde V1 doodt Riekie van Wanrooij. 
b. Een Britse verkenningseenheid loopt in een hinderlaag bij de brug. 
c. Vier inwoners van Keldonk worden het slachtoffer van een V2. 
d. De kerkklok wordt door de Duitse bezetter in beslag genomen. 

2. Hoe konden de Duitse piloten zien, of op de weg beneden hen een Nederlandse of 
een Duitse militaire kolonne reed? 

3. Wat betekent de V bij een V1 of V2? Noem een belangrijk verschil tussen een V1 
en V2. 

4. Waarom staat er op de nieuwe klok in de kerk uit 1949: ‘Ik heet Antonius, van rog 
ben ik gegoten in 1949’? 

5. De Lancaster die in de Roost in 1944 neerstortte, was op de terugweg naar 
Engeland. Waar was die Lancaster geweest? Met welk doel? 

6. De boerderij Morgenstraat 10 noemen we een ‘wederopbouw-boerderij’. Waarom? 
7. Over welke gebeurtenis in de route zou je meer willen weten? Waarom? Kijk op de 

website www.erthepe.nl/wo2.  Ga naar de bladerboeken ‘Tussen crisis en 
bevrijding’, deel 1 en deel 2. Kijk, of daar meer informatie over dat onderwerp te 
vinden is.  

Kies tot slot een of twee van de volgende opdrachten:  

8. Maak een tekening van een van de gebeurtenissen die je in de route bent 
tegengekomen. 

9. Print een van de foto’s die je interessant vindt, op A4-formaat. Plak de foto op 
stevig karton en maak daarvan een puzzel van 30 stukjes.  

10. Kies met een klasgenoot 8 foto’s uit die  bij de wandeling langs gebeurtenissen uit 
de Tweede Wereldoorlog in Keldonk horen (zie  (via www.erthepe.nl/wo2 > 
wandel/fietsroutes > Keldonk). Download ze en print ze uit (formaat A5).  Maak van 
de 8 foto’s een collage met als titel: Wat er in Keldonk tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gebeurde. Bij elke foto schrijf je een onderschrift van maximaal 2 
regels.   

11. Maak een rebus van de volgende zin: Molenaarszoon Sjef van Lith was in 1944 
getuige van de crash van een Lancaster in de Roost.  

Idee: Stel de resultaten van de opdrachten 8-11 ten toon in de aula van de school. 

N.B. Je kunt met  je mobiel een schermprint maken. Daarna kun je de foto bewerken met 
bijvoorbeeld de gratis app SNAPSEED  en printen.  Eventueel kun je de foto naar je e-
mailadres sturen en thuis printen. 


