ROUTE MULTICACHE

#ZWOLLE75JAARVRIJHEID

Zwolle 75 jaar vrijheid
Op 14 april 2020 is Zwolle 75 jaar bevrijd. Deze route brengt je langs acht plekken in de binnenstad van Zwolle die van betekenis waren in de
Tweede Wereldoorlog. De coördinaten van de cachelocatie vind je middels de opdrachten bij de waypoints.
De route is zeer geschikt voor kinderen, maar ook een mooie en interessante wandeling voor volwassenen. Het is een rondje van 2,8 km en je
bent een uur tot anderhalf uur bezig. Je kunt de route met behulp van de Geocache app lopen, maar ook vanaf dit blad. Je hebt dan wel een
mobiele telefoon met internetbundel nodig (wifi is niet voldoende), je navigeert via Google Maps.
Het startpunt is vlakbij station Zwolle en bij Parkeerterrein Burgemeester van Roijensingel (betaald parkeren).
Als extraatje - in kader van de 75 jaar vrijheid in 2020 – is er voor de eerste 500 lopers van deze route een boekje beschikbaar, dat aansluit op
de plekken en verhalen die in deze route aan bod komen. Met een codewoord, dat je pas kunt ontrafelen als je de eindcache hebt gevonden,
kun je in Stadkamer (Zeven Alleetjes 1A) tijdens openingstijden een exemplaar ophalen.
Coördinaten invoeren bij Google Maps:
1. Open de app Google Maps
2. Typ je coördinaten in het zoekvak bovenaan, op de volgende wijze:
N 52°30.604, E 006°05.360
Let op: houd bij een iPhone de 0 (nul) ingedrukt voor het graden-teken.
Bij een Android telefoon staat deze bij de tekens.
3. Je ziet een speld op de coördinaten.
4. Klik dan op ‘ga

WAYPOINT
1

COÖRDINATEN OPDRACHT
N 52⁰30.604
Naast de ingang van park Eekhout staat Villa Eekhout. Op 14 april 1945, de dag van de
E 006⁰05.360
bevrijding van Zwolle, hebben de Duitsers hier een munitiewagen in brand gestoken,
waarna die is geëxplodeerd. Daarbij liep villa Eekhout grote schade op. De Duitsers
deden dit om de geallieerden - de Canadese bevrijders van Zwolle - te vertragen om zo
zelf weg te kunnen komen.

ANTWOORD
A=

Opdracht A:
Op Villa Eekhout zie je boven de drie boogramen een tekst staan. Hoeveel keer zit de
letter A in deze tekst?
2

N 52⁰30.686
E 006⁰05.443

Op deze plek struikel je bijna over een paar gedenkstenen! Deze stenen noemen we
Stolpersteine (struikelstenen). Ze herinneren ons aan Joodse inwoners van Zwolle, die
tijdens de oorlog zijn vermoord in concentratiekampen. De stenen worden geplaatst in
het trottoir voor de huizen waaruit de Joden verdreven en uiteindelijk vermoord zijn.
Wanneer je buigt om de tekst op de stenen te lezen betuig je eer aan de slachtoffers.

B=

Opdracht B:
Zoek de Stolpersteine. Tel de drie cijfers van de maanden van de datum waarin deze
drie mensen zijn omgebracht bij elkaar op.
N 52⁰30.632
E 006⁰05.616

In het huis aan Bloemendalstraat nr. 9 zaten in 1943 twee Joden ondergedoken:
Saartje Jacobs en Dolf Davidson. Extra bijzonder was dat zij dit deden recht onder de
neus van de vijand! Want het huis aan Bloemendalstraat nr. 11 werd tijdens de
Tweede Wereldoorlog gebruikt als Kringhuis van de NSB (Nationaal-Socialistische
Beweging). Tot 1940 was dit huis in gebruik door de Vrijmetselaars. Dit mysterieuze
genootschap werd niet gewaardeerd door de NSB’ers. Zij stuurden de vrijmetselaars
weg, verbrandden al hun boeken op straat en namen het pand in gebruik. Op de gevel
lees je nog de slogan van de vrijmetselaars. Kijk op de volgende bladzijde voor de
opdracht.

C=

Opdracht C:
Boven de deur zie je een driehoek in glas in lood. Hoeveel stralen gaan er vanuit het
oog naar de rand? Deel dit getal door 3.
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N 52⁰30.682
E 006⁰05.647

Het Karel V-huis (Sassenstraat 33) was tijdens de Tweede Wereldoorlog een centraal
punt voor de illegale koeriersdiensten van het verzet. In de kelder werd van 1943 tot
1945 de verzetskrant ‘’Trouw’’ illegaal gedrukt.

D=

Opdracht D:
Op de gevel van het Karel V-huis staat een jaartal. Tel het eerste en het derde cijfer
van dit jaartal bij elkaar op.
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N 52⁰30.802
E 006⁰05.988

Deze bank is een herdenkingsmonument. Het is aangeboden door een aantal
dwangarbeiders uit Hengelo, Enschede en Oldenzaal als dankbetuiging voor de Zwolse
burgerij. De wapens van deze gemeente vind je terug in het reliëf op de bank, samen
met een tekst. De dwangarbeiders werden door de bezetter gedwongen bij de IJssel
verdedigingslinies aan te leggen. Ondanks deze werkzaamheden hebben de
Zwollenaren de dwangarbeiders dus niks verweten en hen goed behandeld.
Opdracht E:
Ga op het bankje zitten en maak de online puzzel: https://bit.ly/3d47YBV
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N 52°30.716
E 006°05.948

Aan dit waypoint is geen opdracht verbonden. Door via dit punt te lopen kom je langs
het Oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark. Dat is geplaatst ter nagedachtenis aan
alle Zwollenaren die zijn omgekomen door oorlogshandelingen in de Tweede
Wereldoorlog. Ieder jaar wordt er op 14 april een herdenking gehouden bij het
monument, omdat op deze dag Zwolle werd bevrijd. Ook op 4 mei is er een herdenking
in verband met de nationale dodenherdenking.

E=
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N 52⁰30.663
E 006⁰05.762

In de Tweede Wereldoorlog is de synagoge gesloten door de Duitsers. In het woonhuis
links ervan woonde de Joodse familie Van Zwanenburgh. Hun dochter Mirjam Chaja
werd hier geboren op 1-1-1943. Zij werd met haar familie in april 1943 gedeporteerd
naar Westerbork en vergast in Sobibor op 23-7-1943, toen Mirjam nog geen jaar oud
was. Zij waren dus niet ondergedoken en werden zo uit huis meegenomen. De
synagoge is ook nu weer in gebruik en wordt sinds 1985 in stand gehouden door De
Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle.
Opdracht F:

Tel de ramen van het bovenste raam, dat er uitziet als een bloem. Haal van dat getal het
huisnummer af en tel daar 1 bij op.

CACHE

N 52⁰30.ABC
E 006⁰05.DEF

Vanaf de cachelocatie kijk je uit op een huis nr. 12: hier waren martelkamers
ondergebracht, waar gevangenen door de Duitsers hardhandig werden ondervraagd.

Voor de exacte Ontcijfer onderstaande getallen en je vindt een codewoord!
coördinaten
4
21
9
6
10
5
van de cache:
vervang de
letters A t/m F
voor de
antwoorden.
Met dit codewoord kun je in Stadkamer (Zeven Alleetjes 1A) tijdens openingstijden een
boekje ophalen dat is gemaakt in het kader van 75 jaar vrijheid. Het boekje bevat een
verhaal dat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog afspeelt in Zwolle. Het verhaal sluit
aan op de plekken en verhalen die in deze route aan bod zijn gekomen.
Sassenpoortbrug

Onderweg naar Stadkamer loop je over de Sassenpoortbrug. Dit is de plek waar de
eerste bevrijders van Zwolle op 14 april de binnenstad binnen kwamen. Deze Canadese
troepen werden begeleid door opgetogen Zwollenaren.
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