12. In het vervolg van de route fietst u om het VAM-terrein c.q.
De Blinkerd heen. Op weg naar knooppunt 22 fietst u over
het VAM-kanaal. Ten zuidwesten van dit punt bevindt zich het
VAM-terrein, waar de bedrijfswoning van de familie Eising stond.

15. U fietst nu van knooppunt 21 naar knooppunt 45. Hier
fietst u over het viaduct over de A28 naar knooppunt 44 fietst
u richting knooppunt 46. Bij ANWB-paddestoel 73818/001
houdt u links aan (richting Lheebroek). Bij knooppunt 46 fietst u
richting knooppunt 38. Voor de Beilervaart (ANWB-paddestoel
23233/01) slaat u linksaf. Bij de eerste brug slaat u linksaf naar
uw startpunt, Beilervaart 55A, Trefpunt.

Meer informatie:
G.J. Dijkstra e.a., Gemeente Beilen 1940-1945, deel 1, blz. 37-42.
G.J. Dijkstra e.a., Gemeente Beilen 1940-1945, deel 3, blz. 117-132,
150-151, 238-239 en 287-288.

1. Start bij Beilervaart 55A, Trefpunt. Eventueel kunt u hier op
de parkeerplaats ten zuiden van het gebouw uw auto parkeren. U fietst
vanaf dit startpunt naar de Beilervaart en u slaat voor de brug
linksaf in westelijke richting.
Bij de volgende brug slaat u
rechtsaf. Aan uw rechterhand
ziet u boerderij De Strank van
de familie Zwanenburg. U fietst
verder in noordelijke richting
naar knooppunt 36.
In de nacht van 18 op 19 oktober 1944 vond hier een overval plaats
door NSB’ers. De zeven onderduikers, onder wie vijf joden, werden
niet gevonden. Lammert Zwanenburg werd meegenomen naar het Schultehuis in Diever en op 19 oktober 1944 samen met Lambertus Bruulsema
en Hendrik Wiegers op de fusilladeplaats bij kamp Westerbork vermoord.
Bij de boerderij is een ‘Stolperstein’ gelegd.

13. U fietst nu verder ('Arnicaroute') richting knooppunt 22
en vervolgens naar knooppunt 21. Direct ten zuidoosten van
knooppunt 21 stond aan de
Vamweg de boerderij van
de familie Vroom.

Afstand
De afstand van deze fietstocht is 35,6 km.

Deze fietsroute is een uitgave van Stichting Oud-Beilen
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Luchtfoto van het VAM-terrein, zoals dat er in 1945 uitzag. De
inzet is de bedrijfswoning van de familie Eising. In de woning van de
familie Eising verbleef Geesje Bleeker van eind oktober 1944 tot 9
februari 1945 als een gevangene van het verzet, hoewel dat niet bij de
familie Eising bekend was.

Twee zonen uit het gezin Vroom, Jan en Geert, zaten in het verzet en
zijn na 9 februari 1945 door Geesje Bleeker verraden. Jan Vroom
overleefde de oorlog niet; hij werd op 8 maart 1945 bij Woeste Hoeve
met 116 andere mannen door de Duitsers vermoord.

Fietsroute: Verzet

2. Op het adres Brunstingerveld
16 woonde de familie Oosterveen,
waar in de oorlogsjaren onderduikers verbleven. In de nacht van 18
op 19 oktober 1944 werden hier
de onderduikers van Zwanenburg
naar toe gebracht.
3. Bij knooppunt 36 rechtsaf richting knooppunt 38.
Hier kijkt u naar het Brunstingerveld. De akkers voor u waren in de
oorlogsjaren nog heidevelden. Hier is in juni 1944 het NSB-burgemeestersechtpaar Brinkerink-Telder door het verzet geliquideerd en begraven.
Het echtpaar is later op de begraafplaats aan de Asserstraat herbegraven.
4. Bij knooppunt 38 linksaf richting Brunsting, knooppunt 39.
5. Vanaf knooppunt 39 de weg richting knooppunt 01 vervolgen. Waar u op de Sportlaan linksaf zou moeten slaan naar
knooppunt 01 blijft u het fietspad langs de Sportlaan naar de
Esweg vervolgen. Bij de Esweg slaat u rechtsaf en vervolgt uw
route over het fietspad langs de Esweg in zuidelijke richting.

Bij de afslag De Omloop steekt u de straat voorzichtig over.
Voor de woning op het huisadres Linthorst Homanweg 7 is een
‘Stolperstein’ geplaatst.

Hier woonde in de oorlogsjaren Hendrik Wiegers die op 19 oktober 1944
op de fusilladeplaats bij Durchgangslager Westerbork is vermoord (zie 1).
Distributieambtenaar Wiegers zorgde ervoor dat de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) distributiebonnen kreeg.
6. U fietst nu een klein stukje terug in noordelijke richting en
u slaat twee keer achter elkaar rechtsaf, de tweede keer over
het bruggetje. U bevindt zich nu op de Nassaukade. U steekt
de Torenlaan over en slaat linksaf in oostelijke richting. Aan
uw rechterhand bevindt zich
het jongste gedeelte van het
kerkhof.
Bij het monument voor gevallenen (tussen de beide delen
van het kerkhof in) kunt u dit
kerkhof betreden. In de zuidwestelijke hoek bevindt zich
de graafsteen voor Lambertus
Bruulsema, Hendrik Wiegers
en Lammert Zwanenburg.
7. U fietst nu verder in oostelijk richting en u slaat voor het
kerkgebouw linksaf de Prins Bernhardstraat in. Op het kruispunt
slaat u rechtsaf de Brinkstraat in.
Op de huisnummers 51 (de Cerck) en 53 (Kramer Mode)
woonden respectievelijk de verzetsmannen Hendrik C. Kuiper
en Klaas J. Westerbeek. Beiden zijn als gevangenen in Duitsland
omgekomen.
In het pand van Kuiper hebben Carolien en Salco Kats na 19 oktober
1944 ondergedoken gezeten.

De voormalige
bedrijfspanden van
Hendrik C. Kuiper
(links; de Cerck) en
Klaas J. Westerbeek
(Kramer Mode)

Op 11 maart 1944 werd politieman Hendrik Huizing door
verzetslieden van de groep Johannes Post geliquideerd. Dit was
niet de bedoeling; men had hem
alleen willen waarschuwen, dat hij
niet 'teveel' met de Duitsers moest
samenwerken.

Aan het einde van de Brinkstraat slaat u rechtsaf de Kruisstraat
in. Op de hoek, Brinkstraat 54/Kruisstraat 2, stond de manufacturenzaak van de familie Kats. Nadat dit gezin was ondergedoken,
maakten de Beiler landwachters gebruik van dit pand als hun
kantoor- en vergaderadres.
Even verder in de Kruisstraat, op huisnummer 8
(Kota Radja), had Jan Smit
zijn kruidenierszaak. Ook
bij hem zaten geregeld onderduikers.

Even verder, aan uw rechterhand,
ziet u een grote, witte villa. Hier
woonde NSB-burgemeester Hendrik
Cool.
Hendrik Cool was op 6 mei 1943
geïnstalleerd, nadat burgemeester mr.
dr. H.J. Wytema door de Duitsers
was ontslagen, omdat deze had
geweigerd aan de politie opdracht te
geven om joodse inwoners van Beilen
op te halen en naar Durchgangslager
Westerbork te brengen.

8. Aan het einde van de
Kruisstraat slaat u bij cafétaria 'City' rechtsaf.
U fietst nu door de Kerkstraat. Aan het einde slaat
u linksaf de Julianastraat in.
In het pand Julianastraat 12
woonde in de oorlogsjaren
Nico Viëtor, de leider van
het verzet in Beilen.
U vervolgt uw route door
De Paltz richting knooppunt 49.

Nog even verder op het huisadres
Lieving 7 werd op 20 maart 1944
ambtenaar F.J.H. Overhand
Landberg gearresteerd. Hij werd ten
onrechte verdacht van betrokkenheid
bij de aanslag op politieman Hendrik Huizing. Overhand Landberg
overleed in een concentratiekamp in
Duitsland.

Julianastraat 12, de woning van politieman Nico Viëtor
9. Nadat u de spoorwegovergang heeft overgestoken, fietst u verder
in zuidoostelijke richting (Oosterstraat). Aan uw rechterhand ziet
u een viertal gelijk uitziende burgerwoningen. Op Oosterstraat 12
woonde in 1944 politieman Hendrik Huizing.

10. U vervolgt uw route in oostelijke richting naar knooppunt
49. Vanaf dit knooppunt vervolgt u uw route richting Wijster
(knooppunt 26). Bij ANWB-paddestoel 24170 fietst u rechtdoor richting Wijster. Een alternatieve route is: knooppunten
26, 40 en 47.
11. In Wijster vervolgt u vanaf knooppunt 47 de route over
de Drijberseweg richting knooppunt 22. U neemt vervolgens
de eerste weg rechts richting knooppunt 22 (Vamweg). U ziet
vervolgens bij het ANWB-bordje 'Arnicaroute' aan uw linkerhand
een fietspad. Op dit fietspad gaat u linksaf in oostelijke richting.

