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Beste leerkracht van groep (6-)7-8, 

 

In september 2019 wordt Operatie Market Garden (OMG) groots herdacht in Meierijstad: 

het is dan 75 jaar geleden dat wij onze vrijheid terugkregen. De gebeurtenissen van destijds, 

in onze eigen omgeving, zijn van grote betekenis: ze hebben geleid tot de bevrijding van 

Zuid-Nederland, ook al ging de operatie als ‘mislukt’ de boeken in. Cultuurkade heeft op 

verzoek van de schoolbesturen voor alle scholen in Meierijstad een basis educatiepakket 

samengesteld. Hierin staat de lokale geschiedenis van de voormalige gemeenten Schijndel, 

Sint-Oedenrode en Veghel centraal. Om nooit te vergeten wat er is gebeurd, betekenis te 

geven aan onze eigen omgeving en te beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.  

 

Basis educatiepakket 

Alle groepen 7-8 die zich via www.cultuurkade.nl hebben aangemeld voor het 

educatiepakket ontvingen een tas met lesmateriaal voor in de klas. Op de datum van je 

reservering (aug-sept) ontvang je tevens deze mail met toegang tot de digitale versies.  

Het lesmateriaal biedt handvatten om je eigen voorbereidingen, lessen en richting te kiezen 

bij het centraal zetten van Operatie Market Garden in de klas en is tevens een goede 

voorbereiding voor de deelname aan gekozen activiteiten.    

 

Inhoud van de tas: 

 Historisch perspectief voor leerkrachten  
Naslagwerk voor leerkrachten met de gebeurtenissen tijdens OMG in Veghel, Sint-
Oedenrode en Schijndel. Het bijbehorende fotomateriaal vind je via 
www.cultuurkade.nl/OMG2019 en is te gebruiken op het digibord in de klas.   
Hoe ging het er hier aan toe? Wat zijn de lokale gebeurtenissen? 
 

 Lesmateriaal ‘Wat is het je waard?’ 
Het lesmateriaal In het lesmateriaal maken we gebruik van de Morele Dilemma 
Discussie Methode om te komen tot gesprekken in de klas. Bij een moreel dilemma 
gaat het om twee waarden die met elkaar in conflict komen. Door te discussiëren 
over dilemma’s kan zodoende meer begrip ontstaan voor de verschillende keuzes 
die mensen maken, omdat duidelijk wordt waaròm ze die keuze maken. Je kunt 
kiezen uit lokale dilemma’s gebaseerd op waargebeurde verhalen uit Sint-
Oedenrode, Schijndel, Erp en Veghel.  
 

 Kinderboek “Hannekelief” 
Een leesboek geschreven door André van der Linden. Over Hanneke’s ervaringen 
tijdens en na de oorlog. En hoe ze in Eerde weer naar school mocht (verdieping op 
documentairefilms over Hanneke, zie volgende pagina). 

http://www.cultuurkade.nl/
http://www.cultuurkade.nl/OMG2019
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 Fietsroute Op oorlogspad 
Door VVV Noord-Oost Brabant beschikbaar gesteld aan alle scholen. Om in je eigen 
(school)omgeving historische plekken te bezoeken.  
 

Digitaal beschikbare onderdelen bij basispakket  

 Documentaire met onderduikster Hanneke  

Als achtjarig meisje maakte ze de bevrijding mee in Eerde-Veghel. Vijf korte filmpjes 

aan de hand van herkenbare thema’s: identiteit, onderduiken, gevaar, vrijheid 

terugkrijgen en een terugblik op haar latere leven na de oorlog. Ideaal voor de 

introductie van thema’s of activiteiten. 

 

 Brief van Bernard van Dam  
Handgeschreven brief door de ‘opa’ van Hanneke. In het leesboek Hannekelief leren 
de leerlingen hem beter kennen. Hij schrijft in deze brief over het terugtrekken van 
de Duitsers uit Eerde. 
 

 Website www.cultuurkade.nl/OMG2019  
Een verzameling van bronnen, links, suggesties, leskaarten door pabo studenten en 
dus het digitale lesmateriaal.  
 

 

We wensen jullie onvergetelijke gesprekken, activiteiten en ervaringen toe in september! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Cultuurkade, 

Fieke Barten en Dorian Verkuijlen 

info@cultuurkade.nl  
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