
   

Nieuwsbrief - Educatie WO II 
 

 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 

- Educatieve activiteiten en projecten 
WO II 

- Provincie Zeeland 
- SCEZ 
- Dijk- en oorlogsmuseum Polderhuis 

Westkapelle 
- Gemeentearchief Goes 
- Zeeuws Archief 
- SCEZ 
- Oorlogsmusea in Zeeland 
- Archieven 
- Bibliotheek 
- Zeeland 40-45 
- Stille Getuigen van de Slag om de 

Schelde 
- Fietsen langs sporen van de oorlog 
- Contact 
 

 
 
 

            
 

         

 

Educatieve activiteiten en projecten WO II 

Deze nieuwsbriefspecial wordt u aangeboden door de SCEZ. In deze nieuwsbrief 

brengen wij de educatieve activiteiten en projecten voor het basis- en het 

voortgezet onderwijs over de Tweede Wereldoorlog in Zeeland onder uw 

aandacht. Ook attenderen wij u op websites en publicaties met 

achtergrondinformatie. 

 
  

 

 

 In 2014 en 2015 wordt de Tweede Wereldoorlog uitgebreid herdacht. In het 

najaar van 2014 vinden in heel Zeeland herdenkingsactiviteiten plaats; de ‘Slag 

om de Schelde’ wordt dit jaar voor de 70ste keer herdacht, eind oktober/begin 

november trekken twee grote bevrijdingscolonnes door Zeeland.  

 

Op onderstaande websites vindt u informatie, activiteiten, filmbeelden en 

verhalen over WO II Zeeland: 

- www.bevrijdingzeeland.nl  

SCEZ website met o.a. een overzicht van alle activiteiten. Tevens zijn op 

deze site herdenkingsactiviteiten rondom de Eerste Wereldoorlog 

opgenomen.  

- www. zeeuwseankers.nl   

Zeeuwse Ankers is een website over erfgoed in Zeeland, met o.a. een 

overzicht van het herdenkingsjaar, links en verhalen. 

- www.deslagomdeschelde.nl   

Een website van Omroep Zeeland en de PZC in samenwerking met het 

Bevrijdingsmuseum, met het verhaal van De Slag om de Schelde van 

dag tot dag. Op deze website staan ook de uitzendingen van ‘Trugkieke’ 

over de oorlog. 

- www.worldwar2heritage.com    

Een website van de Provincie Zeeland met herdenkingslocaties, 

ooggetuigenverhalen, routes langs erfgoed WO II. 

 
 
 
 

  

 

 

Provincie Zeeland 

Webquest Sporen van WW II 

Met de uitvoering van de Webquest leveren de leerlingen van de klassen 2 vmbo 

en 3 havo/vwo een bijdrage aan het vastleggen van de Zeeuwse 

oorlogsgeschiedenis. De leerlingen breiden hun kennis uit over de gevolgen van 

de oorlog op een specifieke locatie in Zeeland. Ook oefenen ze diverse 

vaardigheden. In de hoedanigheid van bijvoorbeeld verzetsstrijder proberen ze 

zoveel mogelijk informatie te verzamelen over een deel van de Atlantikwall.  

 

Meer informatie 

- website Sporenww2 

 

Informatie WO II herdenkingen 

Educatieve projecten uitgelicht 

http://zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/475/zeeland-herdenkt-de-slag-om-de-schelde-in-1944
http://www.deslagomdeschelde.nl/
http://www.worldwar2heritage.com/
http://www.sporenww2.nl/
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SCEZ 

The untold story 

Een internationaal Engelstalig uitwisselingsprogramma voor het voortgezet 

onderwijs over de Tweede Wereldoorlog. Het project leert de leerlingen over de 

oorlogsgeschiedenis, zowel in de eigen regio als in het buitenland.  

Leerlingen gaan via opdrachten in hun omgeving op zoek naar de locale 

oorlogsgeschiedenis. De eindopdracht is het afnemen van een interview met een 

ooggetuige. Het project omvat digitale opdrachten en -uitwisselingen en fysieke 

uitwisselingen met leerlingen in het buitenland.  

 

Meer informatie 

- website SCEZ/the-untold-story 

 
 

 

 

Dijk- en oorlogsmuseum Polderhuis Westkapelle 

#Walcheren40/45 

Project voor het basisonderwijs (groep 7 en 8) met een bezoek aan het 

Polderhuis.  Elke leerling krijgt een boekje met daarin zeventig herinneringen van 

kinderen en jongeren, over Walcheren 1940-1945 (herinneringen en foto’s van 

heel Walcheren). Bij het boekje hoort een werkblad met opdrachten. Elke 

opdracht is gekoppeld aan een object in of rond het museum of aan een foto of 

herinnering uit het boekje.  Voor scholen in de gemeente Veere loopt deelname 

via Kunsteducatie Walcheren (bezoek gesubsidieerd). Overige scholen kunnen 

rechtstreeks aanmelden bij het Polderhuis. Voor scholen buiten de gemeente 

Veere zijn de kosten inclusief boekje € 50,- per groep.  

Periode: oktober en november 2014. 

 

Meer informatie 

- website Dijk- en oorlogsmuseum Polderhuis 

- website Kunsteducatie Walcheren 

 
 

 

 

Gemeentearchief Goes 

Digitale lesbrief ‘De Bevelanden in de oorlog’ 

In oktober 2009 was het 65 jaar geleden dat de Bevelanden bevrijd werden. Het 

Gemeentearchief ontwikkelde toen een project, bestemd voor de bovenbouw van 

het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het archief 

werkte hierbij samen met de archieven op Noord-Beveland en Kapelle. Partner 

hierin was het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. De lesbrief is ontwikkeld voor 

de Bevelanden, maar is ook inzetbaar voor daarbuiten. 

   

Lesbrief downloaden: 

- website Seasight-Media 

 
 

 

 

Zeeuws Archief 

Speurtocht ‘Middelburg herrijst uit zijn as’ 

Het leidfiguurtje in de speurtocht langs wederopbouwpanden in Middelburg is de 

vogel Feniks. Hij nodigt uit om met hem mee te gaan en vertelt over het 

bombardement en de wederopbouw. De doelgroep is de bovenbouw van het 

primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

Kosten speurtocht: € 4,00 per stuk (excl. begeleiding Zeeuws Archief)  

Webproject: gratis. 

 

Meer informatie  

- website Zeeuws Archief 

http://www.scez.nl/3/erfgoededucatie/113/the-untold-story
http://www.polderhuiswestkapelle.nl/
http://www.kunsteducatiewalcheren.nl/onderwijs/primair-onderwijs/bijzondere-projecten/bericht:walcheren-70-jaar-bevrijd.htm
http://www.seasight-media.nl/ebrochures/De_oorlog_in_stukken.html
http://www.zeeuwsarchief-educatie.nl/webprojecten/WOII/
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 Hieronder vindt u een lijst van erfgoedinstellingen, die educatieve projecten en 

activiteiten aanbieden. 
 

 

 

 

SCEZ 

Projectenbank De Projector met diverse WO II projecten in Zeeland. 

-  website SCEZ   

Zeeuwse Canons. 

- website Regiocanons/Zeeland   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Oorlogsmusea in Zeeland 

Bevrijdingsmuseum Zeeland, Nieuwdorp 

Vaste en wisseltentoonstellingen, lesbrieven, databank, ‘Fietsen langs sporen 

van de oorlog’, Bevrijdingspark Zeeland i.o., Liberation Route Europe/Zeeland. 

- website Bevrijdingsmuseum Zeeland    

 

Dijk- en Oorlogsmuseum Polderhuis, Westkapelle 

Memories to Share (ooggetuigenverhalen op video), vaste tentoonstelling, 

leskisten, lesbrieven, fiets-/wandeltocht. Interactief bezoek aan het Polderhuis 

voor VMBO en HAVO. Een bezoek waar QR-codes toegang geven tot bijzondere 

informatie, foto’s, films én  oorlogsherinneringen van een meisje van 15 en een 

jongen van 14 (eigen iPad of mobiel meenemen).  

Rechtstreeks aanmelden / kosten:  €3,50 per leerling / vanaf oktober 2014. 

- website Polderhuis Westkapelle    

 

Stichting Bunkerbehoud  

Bunkermusea in Middelburg, Vlissingen en Zoutelande. 

Ontvangst in diverse (ingerichte) bunkers, battlefieldtours. 

- website Stichting Bunkerbehoud    

 

muZEEum, Vlissingen 

Herdenkingscentrum in de Oranjemolen over de Slag om de Schelde. 

- website MuZEEum   

 

Luchtoorlogsmuseum Wings to Victory (op Vliegveld Midden-Zeeland),  

Arnemuiden  

Battlefieldtours, online database vliegtuigcrashes WO II in Zeeland.  

- website Wings to Victory 

 

Oorlogsmuseum Switchback, Oostburg 

Vaste tentoonstelling. 

- website Museum Switchback  

 

Oorlogsmuseum Gdynia, Axel 

Vaste tentoonstelling, rondrit langs oorlogsplekken in de omgeving met 

historische militaire voertuigen. 

- website Oorlogsmuseum Gdynia    

 

Stützpunkt Groede/Groede Podium 

Speel- en infopark in voormalig bunkerdorp. 

- website Groede Podium   

 

Oorlogsmuseum Vitality, Kapelle 

Vaste presentatie, Franse herdenking / Franse Slag Mars. 

- website Stichting Vitality   

Aanbod educatie WO II in Zeeland 

http://www.scez.nl/projector
http://www.regiocanons.nl/zeeland
http://www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl/
http://www.polderhuiswestkapelle.nl/
http://www.bunkerbehoud.com/
http://www.muzeeum.nl/de-oranjemolen
http://wingstovictory.nl/Museum
http://museumswitchback.nl/
http://www.oorlogsmuseumgdynia.nl/
http://www.groedepodium.nl/
http://www.stichtingvitality.nl/
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Archieven 

Zeeuws Archief 

Het Vergeten Bombardement’, educatief project WO II. 

- website Zeeuws Archief/vergetenbombardement  

Webproject ‘Middelburg verwoest en herbouwd’.  

- website Zeeuws Archief/vergetenbombardement  

Oorlogsdagboeken o.a. beeldbank, bibliotheek. 

- pdf-bestand archieven.pdf 

  

Gemeentearchief Goes 

Tentoonstellingspanelen kunnen geleend worden, voor vervoer dient u zelf te 

zorgen. 

- website Goes/gemeentearchief/tweede-wereldoorlog  

 

Gemeentearchief Vlissingen 

- website Gemeentearchief Vlissingen  

 

Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee 

- website Schouwen-Duiveland/gemeentearchief  

 

Gemeentearchief Tholen, Tholen 

- website Archief Tholen  

 
 

 

 

Bibliotheek 

Zeeuwse Bibliotheek 
Beeldbank Zeeland, Krantenbank Zeeland, informatieve boeken/literatuur, 

educatieproject ‘de Explosie’ i.s.m. de SCEZ.  

- website Zeeuwse Bibliotheek   

 
  

 

 

 

 

Zeeland 40-45 

Boek 

‘Zeeland 40-45’ vertelt in foto’s het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in de 

provincie. De bezetting verliep hier anders dan in de rest van Nederland. De 

Westerschelde gaat dwars door Zeeland. Deze rivier was de toegangsweg tot 

grote delen van Europa en strategisch van groot belang. Zeeland is het gebied 

dat het eerst bevrijd moest worden om de Westerschelde weer in handen te 

krijgen, zodat de aanvoer naar Antwerpen op gang kwam en het leger van de 

geallieerden verder kon trekken. Na D-day was dit de belangrijkste strijd in de 

bevrijding van Nederland.  

 

Maar hoe verging het de Zeeuwen? De bevolking was voortdurend op de vlucht. 

Evacuatie volgde op evacuatie. Dat betekende voor de bevolking dat alles wat 

veilig en vertrouwd was, plotseling ineenstortte. De nadruk ligt in dit boek op hoe 

de Zeeuwen deze oorlog overleefden. 

 

Zeeland 40-45 is geschreven door Veronica Frenks, publicist, onderzoeker en 

tentoonstellingsmaker. Het boek (112 pagina’s met circa 100 afbeeldingen in kleur 

en zwart wit, ISBN 978 94 625 8050 3) kost € 24,95 en is te koop bij de 

Zeeuwse boekhandels. 

 

Publicaties en films WO II in Zeeland 

http://www.zeeuwsarchief.nl/zoeken/?q=vergeten+bombardement
http://www.zeeuwsarchief.nl/zoeken/?q=vergeten+bombardement
http://files.archieven.nl/239/f/1259/47_1.pdf
http://www.goes.nl/gemeentearchief/tweede-wereldoorlog_42145/
http://www.gemeentearchiefvlissingen.nl/
http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Gemeentearchief
http://www.archieftholen.nl/
http://www.zeeuwsebibliotheek.nl/
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Stille Getuigen van de Slag om de Schelde 

DVD 

In opdracht van de SCEZ heeft Studio Haak & Visser een documentaire gemaakt 

met getuigenverhalen bij voorwerpen in zes Zeeuwse oorlogsmusea die 

herinneren aan de Slag om de Schelde. De film is in 2009 naar alle basisscholen 

en secties geschiedenis van het voortgezet onderwijs in Zeeland gestuurd. De 

documentaire duurt 45 minuten en is in de klas te bekijken. Ooggetuigen kunnen 

in de klas hun ervaringen vertellen. In aansluiting op de film kan een bezoek 

worden gebracht aan een oorlogsmuseum in Zeeland. De DVD is nog in beperkte 

oplage verkrijgbaar bij de oorlogsmusea. 

 

Bekijk trailer 

- YouTube Stille getuigen van de Slag om de Schelde 

 

 

 

 

Fietsen langs sporen van de oorlog 

Boek 

Met de klas op de fiets de sporen van de oorlog in Zeeland verkennen. Op 

initiatief van de SCEZ en de Provincie Zeeland verscheen het boekje begin mei 

2011 bij uitgeverij Den Boer|De Ruiter. Het boekje is, evenals bovengenoemde 

dvd, samengesteld door Studio Haak & Visser en bevat veertien fietsroutes langs 

belangwekkende plekken van de Tweede Wereldoorlog in Zeeland en daarbij de 

nodige achtergrondinformatie.  

 

In de routes zijn ook alle Zeeuwse oorlogsmusea opgenomen. Het boekje (ISBN 

978-90-79875-28-3) is bij die musea en bij de Zeeuwse boekhandels te koop 

voor € 9,90. 

 
  

Contact 

Contactpersoon voor deze Nieuwsbrief is  

Josien Pootjes, adviseur erfgoededucatie 

T  +31 (0)118-670604 

E  jm.pootjes@scez.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
SCEZ 
Postbus 49 
4330 AA Middelburg 
 

 
 
T   +31 (0)118-670870 
E   info@scez.nl 
W  www.scez.nl 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nz6wJ3P2-MU
mailto:jm.pootjes@scez.nl

