
 

 
Operatie Market Garden:  Verborgen Herinneringen – Workshop Dans 
 
Beste leerkracht,  
 
Geweldig leuk dat jouw groep meedoet aan onze beeldende workshop in het kader van operatie Market 
Garden! Deze workshops worden gegeven door dans docente Yvonne den Dekker.  
 
Inhoudelijk 
De tentoonstelling over ‘Tante Zus’ in de bibliotheek van Veghel, het verhaal van een van de kinderen die 
moest onderduiken Hanneke Gelderblom, en de situatie van vluchtelingen nu zijn als uitgangspunt genomen 
voor deze workshop van Phoenix Cultuur: 
 
Overal ter wereld zijn er mensen op de vlucht, ze worden opgejaagd en worden weer terug gestuurd. Zo ook in 
de tweede wereldoorlog. Wat moet dat zijn om te moeten vluchten van alles waar je van houdt, hoe voelt 
dat…letterlijk, in je hele lijf? In deze workshop word je als het ware meegezogen in het verhaal van 
onderduikster Hanneke. Niet vanaf je stoel luisterend, maar met je hele lijf. Van dans- en 
bewegingstheaterdocente Yvonne den Dekker krijg je manieren aangeboden om zelf op krachtige muziek te 
voelen wat het is om op de vlucht te zijn. Ze zal starten door met de leerlingen een inleidend gesprek te voeren 
en samen een beeld te vormen over vluchten. Nergens geaccepteerd te worden.  Als je eindelijk een plekje 
hebt gevonden, altijd weer die angst voelt om weg gestuurd te worden. 
 
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 10 minuten voorafgaand aan de workshop aanwezig is. Als je wacht bij de 
hoofdingang van de Cultuurfabriek op de Noordkade, haalt de docent 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). 

 Er hoeven geen hulpouders mee voor de workshop zelf.  

 Zorg s.v.p. dat de kinderen makkelijk zittende niet te dikke (sport/dans)kleding aan hebben van een 

donkere kleur. Kinderen mogen niet met buitenschoenen in de dansstudio. 

 Tijdens een aantal workshops worden filmopnames gemaakt voor de eindexpositie. De kinderen 

komen onherkenbaar in beeld. Het verzoek om vooral donkere kleding te dragen (de film wordt zwart-

wit). 

 
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) 
 

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
mailto:nicole.minneboo@phoenixcultuur.nl

