Market garden
escape

Doelen
• We komen meer te weten over operatie market garden
• We leren een legenda te lezen
• We leren een route te bedenken
• We leren kritisch te lezen en te beoordelen

Moeilijke woorden
• Geallieerde: Groepen die samenwerken om Duitsland te bevechten.
• Parachutist: Man die met een parachute uit een vliegtuig springt.
• Linies: plaats tot waar een groep hun land beschermt.
• Patrouille: Rondkijken om te checken of alles veilig is.

Filmpje market garden
• https://schooltv.nl/video/operatie-market-garden-een-dapper-planmislukt/

Scenario
• Op 17 september 1944 begint Operatie Market Garden. Het doel van deze
operatie was het in handen krijgen van een aantal bruggen over de grote
rivieren en kanalen van Nederland. Op deze manier kan het leger van de
geallieerde doorreizen naar Duitsland. Om dit te bereiken worden op
verschillende plaatsen in Nederland parachutisten gedropt. Tijdens de
dropping van de parachutisten zullen de andere geallieerde naar de
bruggen toe werken om de parachutisten op te vangen. Jullie zijn
aangesloten bij de Amerikaanse parachutisten en worden gedropt in de
buurt van Veghel. Maar er gaat iets fout! De geallieerde die jullie zouden
komen helpen komen niet door de Duitse verdedigingslinies heen en lopen
vast. Door dit probleem komen jullie vast te zitten achter de Duitsers. Een
missie om de bruggen over te nemen veranderd in een missie om terug te
komen naar de geallieerde.

Spion
Dag geallieerde,
Deze brief heb ik geschreven voor mijn vertrek naar het Duitse front. Ik schrijf deze brief nu
om te benoemen, dat mijn teksten die ik zal schrijven anders beschreven zullen worden
dan deze tekst. Om te voorkomen dat ik opgepakt wordt door de Duitsers schrijf ik mijn
brieven alsof ik een Duitser ben. Op deze manier kan ik mensen wijs maken dat deze
brieven naar de Duitsers toe gaan. Van jullie wordt dan verwacht om de tekst om te
draaien. Goed is fout en fout is goed. Let op! Als je dit fout doet loop je het risico om
verraden te worden en worden jullie opgepakt door de Duitsers! Daarnaast heb ik
geprobeerd om zoveel mogelijk patrouilles te noteren. Helaas weet ik van een patrouille de
locatie niet. Probeer samen een oplossing te bedenken om te voorkomen dat jullie door de
patrouille die ik gemist heb gezien worden! Ik hoop dat het jullie lukt! Succes!
Met vriendelijke groet,
Zwarte Kraai

Gevaren onder elkaar gezet
• Patrouilles: De spion geeft aan dat hij niet alle patrouilles heeft
gezien. Bedenk een oplossing om te voorkomen dat jullie gezien
worden door die patrouille.
• Verraders: Een van de boeren kan jullie verraden! Door goed te lezen
voorkom je opgepakt te worden.
• Kanaal: Vanwege jullie zware pakken en materialen kan je niet naar de
overkant zwemmen en de materialen mag je niet achterlaten. Bedenk
hoe je naar de overkant kan komen zonder.

Opdracht
Bedenk hoe jullie terug kunnen komen bij de geallieerde, zonder
gepakt te worden door de Duitsers.
Hoe ga je dit doen?
• Teken op de kaart de route die jullie gaan bewandelen.
• Houdt een logboek bij waarin je uitschrijft welke oplossingen jullie
bedacht hebben om terug te keren.
• Om aan materialen te komen lees de verslagen van de spion.

