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Voor een kind is de Tweede Wereldoorlog lang geleden en ver weg.
Vergeten oorlog brengt deze tijd tot leven met het lespakket en de
jeugdboeken. Deze boeken gaan juist over de vergeten onderwerpen
van de oorlog. Een prachtige en indrukwekkende reis door de
geschiedenis.
 
De meeste jeugdboeken over de Tweede Wereldoorlog gaan over de
Jodenvervolging, het verzet en onderduiken. Om ervoor te zorgen dat
ook andere belangrijke aspecten van de Tweede Wereldoorlog niet
worden vergeten, nam het schrijversgenootschap voor historische
kinderboeken ‘Schrijvers van de Ronde Tafel’ het initiatief voor de
boekenreeks Vergeten Oorlog. Bij deze boekenreeks is een lespakket
ontwikkeld.
Het lespakket bestaat uit een koffer, deze staat symbool voor het
project Vergeten Oorlog en is het voorwerp waarmee miljoenen
tijdens de oorlog onderweg waren, naar de kampen en op de vlucht.
 
De koffer bevat zes jeugdboeken over vergeten onderwerpen van
WOII. De boeken gaan o.a. over de bombardementen op Rotterdam en
Middelburg, Sinti en Roma, dwangarbeid, de Tweede Wereldoorlog in
Suriname, kinderen van ‘foute’ ouders en Duitse militairen en de
Tweede Wereldoorlog in landen waar nieuwe Nederlanders vandaan
komen zoals, Marokko, de Nederlandse Antillen, Irak en China. Samen
met de Schrijvers van de Ronde Tafel ontwikkelde Cubiss een
lespakket rondom deze boeken.

Leesbevordering Het vergeten koffertje
Groep 7-8
Duur maximaal 6 weken, naar eigen inzicht

Periode: september-oktober 2019

Kosten: gratis
Aanvragen via de bieb: maivanlimpt@bibliotheekmb.nl
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In de koffer vind je de volgende zes boeken:
Bommen op ons huis
Opgejaagd
Werken voor de vijand
Verzet tegen de vijand
Oorlog in de klas
Kamp in de jungle

Daarnaast wordt geleverd:
Educatief materiaal voor de introductie van de boeken in de klas
Docentenhandleiding
Interactieve opdrachten
Informatie over de boeken en de schrijvers
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Schrijfwedstrijd
Groep 4-8
Inleveren uiterlijk vrijdag 11 oktober 2019 bij de bieb

Periode: september-oktober 2019

Kosten: gratis

Via de website is de start van het verhaal Vier te downloaden.
Kinderen mogen het verhaal afmaken. 
Ook staat daar een vlog met schrijftips van een schrijfexpert. 
Deze opdracht is prima geschikt voor een schrijfopdracht op de
weektaak of als vervanging van een stelopdracht uit de methode.

 
Het uiteindelijke verhaal moet ongeveer een A4-tje zijn, met uiteraard
een mooie illustratie erbij. De prijsuitreiking is op 20 oktober in de
Elckerlyc, tijdens de manifestatie 75 jaar vrijheid Hilvarenbeek.
 
Er zijn verschillende prijzen voor de verschillende leeftijdsgroepen.
Inleveren via de mail of bij de bieb.

mailto:///MailLimpt@bibliotheekmb.nl
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Gastles door Kees van Kemenade
Groep 7-8
Duur ongeveer 1 uur

Periode: september-oktober 2019

Kosten: gratis
Aanvragen via het contactformulier op de website

Kees komt in de klas op boeiende wijze vertellen over de oorlog en de
bevrijding in Hilvarenbeek en de zes kernen. 
Hij is een expert op dit gebied en heeft veel verhalen gehoord van
mensen die de oorlog zelf nog hebben meegemaakt. 
Zijn voordracht duurt ongeveer een uur en kan in overleg gepland
worden.

Gastles door Ad van Rijswijk, evt. met excursie
Groep 7-8
Duur ongeveer 1,5 uur

Periode: september-oktober 2019

Kosten: gratis
Aanvragen via het contactformulier op de website

Ad heeft diepgravend onderzoek gedaan naar de mensen van de
Pilotenlijn die met name vanuit Esbeek geallieerde piloten over de
grens smokkelden. Hij kan hier over vele verhalen vertellen. Zijn
voordracht duurt ongeveer een ur en kan in overleg gepland worden.
 
Het is ook mogelijk om het verhaal van de Pilotenlijn tijdens een
wandeling in Esbeek van Ad te horen.  Hij laat dan diverse plaatsen
zien waar verhalen over te vertellen zijn. 

https://oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl/?p=690
https://oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl/?p=690
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Veteraan in de klas
Groep 7-8
Duur ongeveer 1 tot 1,5 uur in overleg

Periode: september-oktober 2019

Kosten: gratis
Aanvragen zeker 4 weken van tevoren via de site
van het Veteraneninstituut

Militairen, zowel mannen als vrouwen, zetten zich overal ter wereld
in, in dienst van de vrede of in oorlog. Veteranen van uiteenlopende
oorlogen en vredesmissies (denk aan Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië
of Afghanistan) bezoeken scholen en gaan in gesprek met leerlingen
over hun uitzending.
Gastlessen van veteranen zijn een goed voorbeeld van levend en
bevraagbaar onderwijs. De kracht zin in de persoonlijke verhalen
over militaire ervaringen en de gevolgen daar van.

Wat betekent het om veteraan te zijn?
Hoe is het om als militair lang van huis te zijn in een risicovol
gebied?
Wat doet een oorlogssituatie met een mens?
Hoe was het om op missie te gaan en wat heb je gedaan en
meegemaakt?
Wat heb je zelf over voor vrede?

De veteranen zijn speciaal opgeleid om gastlessen te kunnen geven en
zijn uitstekend in staat om het persoonlijke verhaal te delen met de
leerlingen. Een verhaal van een veteraan zet de leerlingen dan ook
zeker aan het denken.

Site Veteraneninstituut

https://vidk.veteraneninstituut.nl/ords/pvik/f?p=1000:2210:15079630226282
https://vidk.veteraneninstituut.nl/ords/pvik/f?p=1000:2210:15079630226282
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Quiz in de bibliotheek
Groep 7-8
Kosten: gratis

Periode: oktober 2019 tijdens openingstijden bieb

Voor de speurtocht heb je een smartphone nodig. Bij elke vraag hoort
namelijk een kort fragment, deze fragmenten zijn te zien door met je
telefoon de QR codes te scannen.
 
De vragen vind je verspreid door de bibliotheek en tijdens de
openingstijden kun je hem gratis doen. Ook leuk om met de hele klas
te doen, wel zorgen voor voldoende telefoons of tablet met een QR
code scanner.
 
 
 
 
Eindelijk! Bevrijd! theatervoorstelling
Groep 7-8

Datum: 4 oktober 2019

Kosten: op aanvraag
Aanvragen via website Historiater

‘Eindelijk! Bevrijd!’. De voorstelling is als een interactieve
geschiedenisles: theatermakers Anke Spieringhs en Daan Helmendach
gebruiken theater als middel om met humor, verstilling en spektakel
te verhalen over de Tweede Wereldoorlog.
Première ‘Eindelijk! Bevrijd!’ in Hilvarenbeek
De nieuwe voorstelling van Het Historiater is getiteld ‘Eindelijk!
Bevrijd!’ en gaat op vrijdagavond 4 oktober in première in de Gouden
Carolus in Hilvarenbeek, exact 75 jaar na de Bevrijding van
Hilvarenbeek.
 

Duur: 30 of 70 minuten in overleg

http://www.hethistoriater.nl/
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Om 17.00 uur spelen Spieringhs en Helmendach de voorstelling in een
versie die geschikt is voor jong publiek, om 20.30 uur spelen ze de
voorstelling voor volwassenen.
In de voorstelling duiken de theatermakers in hun familiegeschiedenis
over de Tweede Wereldoorlog. Ze onderzoeken welke invloeden deze
oorlog had op de wereld, Nederland, hun voorouders en henzelf.
Daarnaast stellen ze de vraag: waarom vindt men het zo belangrijk
om te herdenken?
‘Eindelijk! Bevrijd!’ is geschikt voor iedereen vanaf 9 jaar die
nieuwsgierig is naar de Tweede Wereldoorlog en welke historische
gebeurtenissen er plaatsvonden in Hilvarenbeek. ‘Eindelijk! Bevrijd!’
duurt 70 minuten en er vindt na de voorstelling een informeel
nagesprek plaats met de makers.
Voor meer informatie en het kopen van kaarten, ga naar de website:
www.hethistoriater.nl
 
Het is ook mogelijk deze voorstelling te boeken op jouw school. Neem
dan even contact op met Anke. 
 
 

Heel Hilvarenbeek Haakt Poppies
Groep 7-8
Duur zelf in te vullen

Datum: vanaf 30 september 2019

Kosten: gratis
Aanvragen via het contactformulier op de website

De poppie (Engels voor klaproos) is na de Tweede Wereldoorlog het
symbool geworden van alle doden tijdens gewapende conflicten. 
 

mailto://hethistoriater@gmail.com
https://oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl/?p=690
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Vanaf september is vanaf de website het haakpatroon van de poppies
te downloaden. Ook wordt er een instructiefilmpje geplaatst. 
 
Het is de bedoeling dat iedereen in Hilvarenbeek meehaakt. Niet
alleen de scholen, maar ook de mensen van de Clossenborgh en
Ongewoon Gewoon haken mee!
Op 20 oktober worden alle poppies op een mooie plaats op de
Vrijthof vastgemaakt en zo vormen ze een blijvende herinnering aan
alle mensen aan wie wij onze vrijheid te danken hebben. 
 
Mocht je ondersteuning nodig hebben bij het haken op school, schakel
dan (groot)ouders in of laat een berichtje achter op de website. Dan
kijken wij of er iemand bij jou op school uitleg kan geven.

Manifestatie 75 jaar vrijheid Hilvarenbeek in Elckerlyc
Voor iedereen, met kinderactiviteiten
Duur van 14.00 tot 17.00 uur

Datum: 20 oktober 2019

Kosten: gratis
 
Op 20 oktober vieren we dat Hilvarenbeek en alle kernen zijn bevrijd.
Dit doen door eerst de poppies op te hangen op de Vrijthof en daarna 
 met een gevarieerd programma in Elckerlyc. 

Keep them Rolling zal de gehele dag aanwezig zijn met oude
voertuigen en uitleg geven over de techniek.
Er worden filmpjes vertoond met persoonlijke herinneringen van
mensen uit de kernen over de oorlog en de bevrijding.
Speciaal voor kinderen is er een rapworkshop door Thomas van
Vliet.
De winnaars van de verhalenwedstrijd worden bekend gemaakt.
De quiz in de bibliotheek is deze dag nog te spelen.
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Er is muziek, toneel en een fototentoonstelling over 75 jaar vrijheid.
En nog veel meer activiteiten, volg hier voor social media en kijk op
de website.

Interactieve beleefroute Groot Loo
Voor groep 6-7-8
Duur een ochtend of middag

Datum: april 2020

Kosten: gratis

 

Bij de bevrijding van Hilvarenbeek, Tilburg en Goirle speelde het
Groot Loo een hoofdrol omdat daar, onbedoeld, een frontlinie lag.
Deze dag staan de verhalen van de bewoners in oktober 1944
centraal.
 
Door theater en muziek komen personen uit die periode tot leven.
Deze dag is bedoeld voor alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de
hele gemeente.
 
Zodra de datum bekend is, krijgen jullie hierover via het
cultuurcoördinatorenoverleg bericht. Ook volgt dan zo snel mogelijk
meer informatie.
 


