
 

 

 

 
 
Operatie Market Garden:  Verborgen Herinneringen – Workshop Beeldend  

 

Beste leerkracht,  
 
Geweldig leuk dat jouw groep meedoet aan onze beeldende workshop in het kader van operatie 
Market Garden! Deze workshops worden gegeven door Judith Rosema. 
 
Inhoudelijk 
De tentoonstelling over ‘Tante Zus’ in de bibliotheek van Veghel en met name het verhaal van de 
kleine onderduikster Hanneke Gelderblom zijn als uitgangspunt genomen voor de workshops van 
Phoenix Cultuur.  
 
Hanneke Gelderblom heeft als kind tijdens de oorlog onder andere ondergedoken gezeten in Eerde. 
Daarvoor was zij al 8 keer verhuisd en moest ze steeds weer een andere identiteit aannemen.  
Het steeds opnieuw vergeten van haar afkomst en het aanleren van steeds een nieuw verhaal over 
wie ze was, was voor de Hanneke van haar 4e tot haar 8e jaar een zaak van leven of dood.  
 
Met dit verhaal in het achterhoofd gaan de kinderen nadenken over wie zij zijn en wat maakt nou dat jij 
JIJ bent.  
Hoe bewaar je jouw persoonlijkheid als je steeds een nieuwe identiteit moet aannemen? Hoe vergeet 
je niet wie jij eigenlijk bent en waar je vandaan komt? Beelden vervliegen en herinneringen vervagen. 
We maken een doosje waar je ze in kan bewaren, met geheimschrift, zodat niemand het weet.  
Hiervoor gaan we met verschillende grafische technieken aan de slag; we maken een houtdruk én we 
maken een etsje… over elkaar heen.   
 
Voorbereiding voor de leerkracht in de klas 

 Ter voorbereiding op de workshop bezoeken jullie de tentoonstelling over ‘Tante Zus (Ru 

Pare)’ in de bibliotheek Veghel.  

 Het is belangrijk dat de kinderen bekend zijn met het verhaal van Hanneke Gelderblom: 

 Je kunt met de klas het boek ‘Hannekelief!’ van André van der Linden lezen of kijken 

naar de documentaire filmpjes over Hanneke die te vinden zijn via deze link. 

 Er is ook een lesbrief beschikbaar over het boek ‘Hannekelief!’, die je ter 

voorbereiding op het bibliotheek bezoek hebt bekeken. Dat is deze link. 

 
Aan de slag op de Noordkade, de workshop:  

 Het zou fijn zijn als de groep 15 minuten voorafgaand aan de workshop aanwezig is. Als je 
wacht bij de hoofdingang van de Cultuurfabriek op de Noordkade, haalt de kunstenaar jullie 
daar op.  

 Er zijn genoeg plaatsen voor fietsen, plaats ze wel in de daarvoor bestemde fietsrekken. Het 
parkeren van auto’s is geen probleem (volg P1). 

https://www.cultuurkade.nl/culink/storage/files/activiteiten/lesmateriaal-omg-documentaire%281%29.pdf
https://www.cultuurkade.nl/culink/storage/files/activiteiten/2019-06-18-lesbrief-pp-tante-zus.pdf


 

 

 Het is fijn als er naast de leerkracht van de groep 2 hulpouders aanwezig zijn. Indien er 
leerlingen zijn die herhaaldelijk storend gedrag vertonen vinden we het prettig als de 
leerkracht ingrijpt, hij/ zij kent de leerling immers het beste. 

 Laat de leerlingen en begeleiders oude kleren aandoen. Ze kunnen tijdens de workshop vies 
worden.  

 
Contact 
Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Nicole Minneboo (nicole.minneboo@phoenixcultuur.nl / 
0413-782010). Voor contact op de dag van uitvoering, in geval van calamiteiten, kun je terecht bij 
onze receptie (0413 -782000).  
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