
1 

 

 

 

 

 
Hand-out voor tijdens de tocht 
 

 

 
 

Uitzicht vanaf de kerktoren richting de kapel; foto gemaakt rond 1940 



2 

 

Introductie  

Bevrijdingstocht 
 

Vandaag maken we een bijzondere 

tocht door Lomm en omstreken. 

Onderweg bezoeken we plekken in 

Lomm, de Voort, de Ravenvennen, 

’t Hanik en het Veer waar in de 

oorlog of kort erna het nodige is 

gebeurd. Met foto’s op grote span-

doeken hebben we de afgelopen 

week al een paar van die momen-

ten in beeld gebracht. Op een aan-

tal plekken nemen we jullie mee 

terug naar de periode ‘40-‘45. Dit 

doen we veelal aan de hand van 

stukjes uit verhalen van mensen 

die de oorlog nog hebben meege-

maakt. De bundel met daarin deze 

uitgebreide verhalen, krijgen jullie 

vanavond na afloop van het bevrij-

dingsconcert allemaal mee naar 

huis.  

 

We hopen dat jullie vandaag tij-

dens de tocht even stil willen staan 

bij de gebeurtenissen die zich toen 

hebben voorgedaan en de slachtof-

fers die helaas waren te betreuren. 

Maar laten we vooral ook samen 

vieren dat we alweer 75 jaar in 

vrijheid mogen leven. Bovendien 

geeft vandaag een uniek inkijkje in 

de geschiedenis van ons mooie 

dorp Lomm. We wensen jullie een 

goede reis en geniet ervan!  

 

 

 

 

Deel 1 

Oorlogsdreiging & Duitse inval 

(Kerkplein) 

 

Lomm, 1939. Nederland mobili-

seert als gevolg van de oorlogs-

dreiging die heel Europa over-

spoelt. Duitsland is vanaf 1 sep-

tember met de Poolse inval in oor-

log met Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk; Nederland blijft voorals-

nog neutraal.  

Ook in Lomm en omgeving worden 

mannen opgeroepen voor militaire 

dienst, onder wie soldaat Herman 

Hendriks, over wie zo dadelijk 

meer. Verder valt er dan van die 

oorlog nog maar weinig te merken.  

 

Dit verandert in mei 1940. De 

grens zit op slot; de handel met 

Duitse plaatsen ligt stil en familie 

‘ovver de pö-öl’ bezoeken is er niet 

meer bij. In de nacht van 9 op 10 

mei 1940 valt Hitler-Duitsland Ne-

derland binnen.  

 

John van den Hombergh verwoordt 

dit moment als volgt: 

 

“Voor mij begon de oorlog pas toen 

ik, staande voor mijn ouderlijke 

woning in de Voort, een hele co-

lonne militaire voertuigen zag 
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naderen over de Rijksweg komende 

vanaf de richting Venlo. Toen was 

ik nog een klein manneke, en 

daarom heeft dat heel veel indruk 

op mij gemaakt en dat beeld bleef 

lang hangen.”  

 

Mia de Bruin-Theelen vult daarbij 

aan: 

 

“Bij de inval in mei 1940 werd ons 

land compleet door de Duitsers 

overlopen. Op paarden kwamen zij 

ook Lomm binnenvallen. Wij waren 

toen hééél bang, dat weet ik nog 

goed.”  

 

Op hun boerderij op de hoek van 

de Kapelstraat en de Kerkhoflaan 

worden Duitse militairen gelegerd, 

of de Theelens willen of niet. Te-

genover hun woning ligt de oude 

kapel die tot 1937 dienst had ge-

daan als parochiekerk. In deze ka-

pel worden eveneens militairen ge-

huisvest. Dit geldt voor meerdere 

Lommse woningen en boerderijen. 

In de boerderij van de familie Heg-

ger op de Diep wordt zelfs het 

hoofdkwartier gevestigd, met een 

permanente wachtpost aan de 

Rijksweg.  

 

De Lommse Kerk 

We beginnen onze tocht hier op het 

plein bij de kerk. In het begin van 

De oorlog is de kerk 3 jaar oud. De 

aan Antonoius Abt toegwijde kerk 

van 1937 is ontworpen door Frans 

Stoks. Het is een bakstenen kruis- 

basiliek in traditionele stijl. 

Die op 150 meter afstand van de 

oude kapel is gebouwd. 

In de beginjaren van de oorlog 

wordt de kerk normaal gebruikt. 

De pastoor was toen pastoor Lae-

mers. Deze werd in 1942 opge-

volgd door pastoor Arts. Later was 

het ook een schuilplaats voor de 

paters van Marianhill (nu op Klein 

Vink). 

De kerk is in de Tweede Wereld-

oorlog lang gespaard gebleven. 

 

Frans Muijers beschrijft echter wat 

er gebeurt wanneer het oorlogsge-

weld met de bevrijding in zicht, 

dichterbij komt: 

 

“Bij het naderen van de geallieerde 

troepen richting de Maas, werd het 

granaatvuur op Lomm intensiever, 

met als doel de kerktoren. Door de 

beschietingen werden ook huizen 

getroffen. Zo ook onze boerderij, 

waarbij een granaatinslag naast 

het kelderraam ervoor zorgde dat 

de vervangende Duitse geestelijke, 

pater Herman van St. Paul, een 

arm verloor. Hij werd door Duitse 

soldaten naar een Duits hospitaal 

vervoerd.” 
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De oorlogsschade aan de kerk is 

groot, zoals op de foto te zien is. 

Jeu Hegger beschrijft dit in zijn 

boek ‘Lomm van Gehucht tot Dorp’ 

als volgt: 

 

“De kerk, eens de trots van het 

dorp, leek net een ruïne, de toren 

was eraf geschoten en het torentje 

van de oude kapel hing scheef op 

het dak. (…) De kerk werd proviso-

risch voor de helft water- en tocht-

dicht gemaakt, zodat de wekelijkse 

kerkdiensten weer konden plaats-

vinden. Het zou nog enkele jaren 

duren voordat de kerk geheel ge-

restaureerd werd.” 

 

In de jaren 1948-1949 werd de 

schade weer hersteld. In de kerk 

bevindt zich een 19e eeuw Antoni-

usbeeld dat uit de oude kapel af-

komstig is. In 1960 werd door Wim 

van Hoorn ook een stenen Antoni-

usbeeld vervaardigd, dat in de kerk 

staat. De viering van het Antonius-

feest is nog altijd op 17 januari. 

 

Deel 2  

Oorlogsgraf van soldaat Her-

man Hendriks (Kerkhof) 

 

Even driekwart jaar terug, naar 

1939. Op 28 augustus 1939 begint 

de algemene mobilisatie van het 

Nederlandse leger, dat uiteindelijk 

over 300.000 manschappen be-

schikt. 

In de maanden na de mobilisatie 

plaatst het Nederlandse leger mili-

tairen door het hele land en begint 

het met het voorbereiden van de 

verdediging voor een eventuele 

aanval. Stellingen worden verste-

vigd en soldaten worden getraind. 

Toch verwacht Nederland geen oor-

log: er is een groot vertrouwen in 

de neutraliteit van ons land. 

 

Zo wordt ook Herman Hendriks op-

geroepen. Neef Rob Hendriks ver-

telt: 

“Herman is geboren in Duitsland. 

Daar gingen in de 1e wereldoorlog 

veel Nederlanders tijdelijk werken 

in de textielindustrie. Hij groeide 

op in het Hanik, vlak aan de grens. 

In de boerderij waar Spreeuwen-

berg en later Groenen woonden. 

Hij was de tweede uit een gezin 

van acht kinderen. 

Tijdens de mobilisatie in 1939 werd 

Herman gelegerd in Sambeek. Hij 

bemande met vier andere soldaten 

een kazemat, bij het veerpont van 

Afferden, aan de andere kant van 

de Maas.  

 

Op 10 mei 1940, twee dagen voor 

Pinksteren, begon de oorlog in de 

vroege ochtend.  

De Duitse soldaten kwamen ook in 
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het Hanik over de grens en kwa-

men langs de boerderij. 

Iedereen daar wist dat Herman zou 

moeten vechten voor zijn leven. 

Het gevecht was hevig maar van 

korte duur. De Duitsers hadden in 

Afferden een kanon opgesteld dat 

de kazemat met talloze schoten 

buiten gevecht stelde. Van de vijf 

soldaten die in de kazemat zaten, 

zijn er drie gesneuveld. Een was er 

zwaargewond en een ander had 

bijna niets. 

Herman werd door de Duitse solda-

ten langs de kazemat begraven. 

Het bericht van het overlijden be-

reikte zijn ouders nog dezelfde 

dag. 

De volgende dag zijn vader en een 

broer, Herman met paard en wa-

gen gaan halen en hebben hem in 

Lomm op het kerkhof begraven.” 

 

Herman Hendriks wordt geboren op 

10 februari 1915 en is voor het va-

derland gesneuveld in kazemat 54 

op 10 mei 1940. 

 

Deel 3 

Schuilen in zelf gegraven bun-

kers (Parkeerplaats Ravenven-

nen) 

 

Tijdens de oorlogsjaren gaat het 

gewone leven in Lomm zoveel als 

mogelijk zijn gangetje. De contac-

ten met de Duitse soldaten 

verlopen, naar de omstandigheden, 

over het algemeen goed. Die solda-

ten zien ook wel dat hier aan beide 

zijden van de grens neven en nich-

ten van elkaar wonen en eigenlijk 

wil iedereen hetzelfde: in vrede 

naar huis. Wel worden er op di-

verse plekken onderduikers verbor-

gen, zoals gedeserteerde Duitse 

militairen, Duitse ooms of neven 

die militaire dienst weigeren, man-

nen die willen ontkomen aan de Ar-

beitseinsatz en Joods-Russische 

meisjes. Ook gaan als gevolg van 

schaarste steeds meer voedings-

middelen, zoals suiker, op de bon.  

 

Af en toe wordt het dorp opge-

schrikt door een verdwaalde vlieg-

tuigbom; echter in oktober 1944 

verandert de situatie drastisch. De 

geallieerden kloppen nadrukkelijk 

aan de Duitse poort en het oorlogs-

geweld verplaatst zich ook naar 

Lomm. 

De beschietingen en bombarde-

menten resulteren in kapot gescho-

ten woningen, boerderijen en de 

kerk.  

 

Uit het dagboek van Hay van 

Wylick, destijds 26 jaar oud: 

 

“Zondag 26 november 1944: 

Men hoort ’t ratelen van de mitrail-

leurs. De Tommy’s zitten tegenover 

ons in Lottum. Tegen 3 uur wordt 
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er op de Lommer kerktoren ge-

schoten. Verschillende huizen be-

schadigd. Bij ons een voltreffer te-

gen de stalpoorten. Een koe dood 

en twee verwond. 

Zaterdag 2 december: 

Het is inderdaad waarheid. Lomm 

moet evacueren. Maandag moeten 

ze om acht uur ontruimd hebben. 

Het is verschrikkelijk. Paard om 

mee te varen hebben we niet. Alles 

moet per kruiwagen gebeuren. En 

dan ’t schieten… 

 

Maandag 4 december: 

De evacuatiedag is aangebroken. ’s 

Morgens heeft Kessels nog onze 

varkens mee naar Lenders in ’t Ha-

nik genomen. Een luitenant die bij 

ons ingekwartierd zit, maakt er een 

eind aan en zegt dat we moeten 

vertrekken. Zo wordt men van ei-

gen erf verdreven.” 

 

In november 1944 komt het front 

snel dichterbij. De Duitse bezetter 

vindt het voor de mensen in de 

dorpen op de oostoever van de 

Maas te gevaarlijk worden en ver-

klaart de dorpen in een brede 

strook langs de Maas begin decem-

ber tot ‘Sperrgebiet’. Hierdoor 

moeten alle inwoners uit het dorp 

vertrekken en een aantal mensen 

gaat zich schuilhouden in de zelf 

gebouwde bunkers. Hier achter het 

industrieterrein Spikweien liggen 

op diverse plekken nog de contou-

ren van deze bunkers.  

Graag vertellen we een gedeelte uit 

het verslag van Jac Verspaij die dit 

als kleine jongen meemaakt:  

“De meeste inwoners van Lomm 

gingen naar het Hanik, waarvan 

veel naar ‘Moas Naad’, de boerderij 

van Aerts. 

Wij gingen niet naar het Hanik. 

Mijn Va en Mo met 8 kinderen (Mia 

Wiel, Truus, ik, Annie, Jo, Jan en 

Hay) van 1 tot 12 jaar gingen naar 

zelf uitgegraven bunkers in het 

bos. De koeien, 3 stuks, stonden 

vlakbij de bunkers, terwijl 3 paar-

den iets verderop werden gestald. 

De familie Verbeek en Wismans 

hadden ook bunkers uitgegraven in 

het bos. 

In het Hanik werd ons brood ge-

bakken en enkele koeien geslacht 

voor het eten. Het water haalden 

we bij een bron. We maakten vuur 

om te koken en er was natuurlijk 

geen verwarming. De kerkdienst 

was ook tijdelijk in het Hanik. 

Half januari haalden de Duitsers 

ons bij de bunkers op. Mijn Va gaf 

door dat er verderop enkele paar-

den stonden. De Duitse soldaat die 

ons kwam wegsturen beloofde dat 

hij een oplossing voor de paarden 

zou zorgen. Later bleek dat niet 

gebeurd te zijn. Bij terugkomst 

ontdekten we dat de achtergelaten 
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paarden waren doodgevroren of 

verhongerd.” 

 

In totaal zijn er zeker 5 of 6 

Lommse families die in de winter 

van 1944 een bunker graven in de 

Ravenvennen. De plekken die we 

kennen, hebben we op kaart weer-

gegeven en kunt u vanavond bekij-

ken.   

 

Deel 4 

Vluchtelingendorp ’t Hanik 

(Boerderij ‘Moas Naad’) 

 

We staan hier op de plek waar 

vroeger de boerderij van Aerts-

Janssen was, in Lomm beter be-

kend als “Moas Naad”. Het is bijna 

niet voor te stellen, maar in de 

winter van 1944-1945 wonen hier 

in het Hanik per boerderij tussen 

de 40 en de 70 mensen. Het buurt-

schap doet in de laatste maanden 

van de oorlog dienst als ‘veilige ha-

ven’ en verzorgingsgebied voor de 

Lommse inwoners die gedwongen 

hun huizen en boerderijen worden 

uitgezet. Velen vinden onderdak in 

’t Hanik, anderen leven in de bun-

kers in de bossen. Er worden men-

sen opgevangen, vee gestald en op 

zondag de mis opgedragen.  

  

We luisteren naar de herinneringen 

van Leny Janssen, die hier als klein 

meisje op de boerderij woonde en 

later naar Amerika is geëmigreerd: 

 

“Bij ons op en rond de boerderij 

zaten tussen de 60 en 70 mensen 

uit het dorp geëvacueerd, maar 

ook mensen uit Venlo. De mensen 

sliepen in de stal, de kippenhok-

ken, maar ook in een uitgegraven 

gat in de grond, afgedekt met hout 

en bladeren. Er werd ook dagelijks 

voor iedereen gekookt. De kok 

heette mam Scheffer, een Duitse 

vrouw die met een Venlonaar ge-

trouwd was. Zij zorgde voor het 

eten en de verdeling. Het vee werd 

geslacht en opgegeten. (…) Er was 

ook veel gezelligheid. We hadden 

ook een meisje uit Rotterdam, 

Miep. Zij was na het bombarde-

ment naar Limburg gestuurd omdat 

daar geen eten was. Ook waren er 

twee Joodse Russische meisjes. Die 

werden van de ene plek naar de 

andere gebracht. Zij hebben hier 

ook een tijdje gewoond. Er werd 

ook regelmatig de mis gedaan. De 

pastoor kwam dan en Piet (Piet de 

köster) was de koster. Mijn moeder 

heeft toen ze naar Drenthe geëva-

cueerd werden, de kelk en nog wat 

misspullen begraven. Na de bevrij-

ding is dat wel teruggevonden. De 

fiets die ze verstopt hadden, niet.”   
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Deel 5  

De evacuatie van Lomm en ’t 

Hanik (Wegkruis Hanikerweg) 

 

In het najaar van 1944 komt het 

front aan de Maas tot stilstand. Het 

Britse leger rukt op tot aan Lottum 

en bezet de westelijke Maasoever. 

Het Duitse leger heeft echter nog 

steeds de oostelijke Maasoever en 

daarmee Lomm, onder controle. De 

Maas is frontlinie geworden. Dit 

blijft zo tot begin maart. Op 14 ja-

nuari 1945 besluit de Grüne Polizei 

tot de ontruiming van het Hanik en 

Schandelo. In de ochtend van 15 

januari verschijnen er driehonderd 

politiemannen om de ca. 2.400 

mensen in de bittere kou en door 

een dikke sneeuwlaag naar het 

acht kilometer oostelijker gelegen 

Straelen te jagen. De ouderen ver-

trekken op wagens, de rest te voet.  

 

We luisteren nu naar een gedeelte 

uit het verhaal van de toen 12-ja-

rige Netje Van Wylick. Netje 

woonde in de boerderij aan de Ha-

nikerweg 59 waar nu familie  

Nyskens woont.  

 

“De 13e januari 1945 is mijn jong-

ste zus Ria geboren. Mijn broer 

Pierre was die dag naar de Maas 

geweest met paard en kar om voor 

de Duitsers te werken. Hij kwam 

blij thuis want de 14e hoefde hij 

niet te werken….. 

Zondag de 14e gingen we s ’mor-

gens vroeg naar de kerk bij Moas 

Naad in de bunker gebouwd in de 

berg. Daarna moesten we ons huis 

uit. Vader vertrok met kar en paard 

en 8 kinderen naar Straelen. Moe-

der bleef thuis met de pas geboren 

baby en met Nel; de oudste doch-

ter. De jongste kinderen Ger en 

Jeu werden in de kledingkast ver-

stopt.   

In Straelen werden we in een vee-

wagon gestopt en daarna reisden 

we een stuk door Duitsland. Geluk-

kig kwamen we in Winterswijk 

weer op het Hollands en ging de 

reis verder helemaal tot in Gronin-

gen. Daar kwamen we terecht in de 

korenbeurs in een grote zaal. De 

nacht hebben we daar doorge-

bracht en de volgende dag werden 

we onderverdeeld bij families in 

Langelo, Drenthe. Ik met zus Beb 

bij de familie Barels. Zus Riek, 

broers Jan en Coen bij de familie 

Venekamp. Vader en broer Sjaak 

bij de familie Sterk en broers Hay 

en Pierre bij mensen waarvan ik de 

naam niet meer weet. We hadden 

goede plaatsen maar het eten was 

niet zoals thuis. Riek, Coen en Jan 

kregen 20 maal per week petatten 

en alleen op de zondagavond een 

snee mik. Ik ben daar naar school 



9 

 

gegaan. Zus Truus is uiteindelijk 

ook in Langelo terecht gekomen.   

 

In April 1945 werden we bevrijd 

van de Duitsers. Toen wilde Vader 

direct weer naar huis. Mijn vader is 

toen met 9 kinderen te voet vanuit 

het verre Langelo Drenthe naar 

huis gelopen. 9 dagen hebben we 

erover gedaan. ‘s Avonds hebben 

we bij boeren geslapen. In Panner-

den moesten we de Rijn overste-

ken. Soldaten brachten ons over in 

een roeiboot. Daarna ging het over 

Duitsland met een open wagen 

naar Nijmegen. Daar stopten we in 

het Sint Annagesticht; daar kregen 

we witte mik met jam!  

De dag erna ging het verder per 

open vrachtwagen naar Lomm tot 

bij de Lommersmid. Ik heb de hele 

Hanikerweg afgerend tot aan ons 

huis en was er als eerste. Wat was 

ik blij…” 

 

Na de veilige terugkeer van de 

evacuees in mei 1945, wordt er uit 

dankbaarheid op deze plek een 

wegkruis opgericht, dat herinnert 

aan de veilige terugkeer na de eva-

cuatie en de bevrijding van Lomm. 

Het kruis wordt tijdens het bevrij-

dingsfeest op 31 augustus 1945 

door pastoor Arts ingezegend, zo-

als te zien is op de foto.  

 

 

Deel 6 

Bevrijding en terugkeer naar 

Lomm (Boerderij Lottum’s 

Veer) 

 

Terwijl het grootste deel van de 

Lommse bevolking gedwongen is 

geëvacueerd naar het Noorden des 

lands, bevrijden de Amerikanen ko-

mende vanuit Kaldenkirchen op  

1 maart 1945 Venlo. De Britten 

rukken op vanuit het noorden en 

bevrijden Well in de ochtend van 3 

maart. Tijdens hun opmars hebben 

de Geallieerden meer last van mij-

nenvelden, bomen die als wegver-

sperringen waren opgeblazen, boo-

bytraps en de slechte weersom-

standigheden waardoor de wegen 

veranderen in modder, dan van 

Duitse tegenstand. Het grootste 

deel van de Geallieerde legers rukt 

verder op dieper Duitsland in, rich-

ting de Rijn. Velden, Lomm en Ar-

cen worden vervolgens op 2 en 3 

maart door kleinere verkennings-

eenheden bevrijd. De dorpen zijn 

echter zo goed als uitgestorven. 

Woningen en boerderijen zijn door 

de terugtrekkende Duitse legers 

flink geplunderd.  

 

Vanaf eind april 1945 komen de 

evacuees terug uit het Noorden. Op 

het doek vooraan de weg ziet u 

een stoet ter ere van de terugkeer. 

Het lijkt feestelijk, maar er zijn in 
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het voorjaar van 1945 ook veel 

zorgen. Vaak wordt gedacht: “wat 

kom ik tegen... Zouden mijn spul-

len er nog zijn die we verstopt had-

den? Welke dieren rennen er nog 

rond, is ons huis nog heel?” 

Bij terugkeer is het dan wel vrede 

in deze streek, het gevaar is nog 

zeker niet geweken. De Maas was 

in de winter van 1944-1945 lange 

tijd frontlinie, waardoor het Duitse 

leger uitgebreide mijnenvelden kon 

aanleggen langs de Maasoever. 

Deze mijnenvelden en ook de sta-

pels geruimde mijnen en volle mu-

nitiekisten, zorgen ook na de oor-

log voor veel slachtoffers.  

Jeu Heijnen vertelt ons het tragi-

sche verhaal van zijn broertje: 

 

“Terug naar de boerderij aan het 

veer in mei 1945 na de evacuatie 

in Groningen. Blij weer terug te 

zijn. Bij de schuur van de boerderij 

lagen nog landmijnen en mijn 

broertje Jan mocht hier niet komen 

om te spelen, want het was er ge-

vaarlijk. Bij het spelen in de schuur 

is Jantje op een mijn gelopen en 

overleden op 22 mei 1945. 

Volgens het prentje werd de 

vreugde van de ouders weer veilig 

en wel thuis te zijn, ruw verstoord 

door dit droevige ongeval.” Jantje 

Heijnen, een van de ruim 300 

slachtoffers van mijnen in Noord- 

en Midden-Limburg na de 

bevrijding tot 1 juni 1945, wordt 

slechts 7 jaar oud.  

Bij hun aankomst in Lomm worden 

de terugkomers een beetje op de 

hoogte gebracht door de achterblij-

vers en mannen die vanuit Gronin-

gen in 9 dagen tijd naar Lomm zijn 

gelopen, om als eerste te beginnen 

om hun gezin een betere terug-

komst te geven. Later komen er 

grotere groepen die per open 

vrachtwagen arriveren. Ook komen 

er velen op de fiets. In de laatste 

meidagen begint het normale leven 

weer een beetje op gang te komen 

en kan het puinruimen beginnen. 

Uiteraard zijn er veel spullen ver-

dwenen waar men aan gehecht is. 

Gelukkig komt er in 1946 langzaam 

hulp via de HARK (Hulp Actie Rode 

Kruis) en later via het Amerikaanse 

Marshallplan. Lomm wordt weer 

opgebouwd en uiteindelijk uitge-

bouwd tot het dorp zoals het er nu 

anno 2020 uitziet, 75 jaar na de 

bevrijding.  
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Toelichting route bevrijdings-

tocht 7 maart 

 

1. Start op het kerkplein: introduc-

tie en uitleg route, vervolgens luis-

teren we naar het eerste deel van 

het verhaal over Lomm in de oor-

log. Daarna stappen de deelnemers 

in de voertuigen (of op de fiets); 

aansluitend vertrek. 

 

2. Bij het kerkhof aangekomen, 

stoppen we en leggen we een 

krans bij het oorlogsgraf van Her-

man Hendriks. Vervolgens luisteren 

we naar zijn persoonlijke verhaal.  

 

3. Langzaam rijden langs het span-

doek bij de Hoogwatergeul in de 

Voort. 

 

4. Bij de kruising Bosbergstraat – 

Voort houden we kort halt, waarbij 

een paar personen een krans leg-

gen bij het kruis aan de Rijksweg. 

We stappen hier niet uit.  

 

5. Rijdende over de rotonde rijden 

we langs het spandoek aan de Ka-

pelstraat.  

 

6. Bij de parkeerplaats aan de rand 

van de Ravenvennen stoppen we 

om naar het verhaal over de bun-

kers in de Ravenvennen te luiste-

ren.  

 

 

7. Bij de schuur van Ex (toen Moas 

Naad) stoppen we, stappen we uit 

en luisteren we naar een verhaal 

over vluchtelingen en de evacuatie.  

 

8. Langzaam rijden langs het span-

doek bij woonhuis Van Rijswijck. 

 

9. Evacuatiekruis Hanikerweg. Hier 

stappen we uit, verzamelen we 

rondom het kruis en leggen we een 

krans. Vervolgens luisteren we 

naar een oorlogsverhaal uit ‘t Ha-

nik.  

 

10. Parkeerplaats boerderij Kloos-

terhof (Limburgs Landschap). Hier 

wordt gestopt en geluisterd naar 

het slot van het verhaal: de bevrij-

ding van Lomm en de wederop-

bouw.  

 

11. Langzaam rijden langs span-

doek bij boerderij Verhaegh. 

 

12. We keren tenslotte terug bij 

het kerkplein.  

 

Toelichting kaart: 

▪ Rode ballonnen zijn de punten 

hierboven genoemd; 

▪ Gele ruiten zijn de kilometers. 

De route is in totaal ongeveer 

12 km lang.
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