GREBBELINIE IN HET VIZIER
Graag nodigen wij u uit om met groep 7 en/of 8 (eventueel groep 6) een bezoek te
brengen aan:
Educatief Centrum Grebbelinie In Het Vizier ,
Brinkkanterweg 23a te Woudenberg.
De tentoonstelling in ons educatief centrum laat de inundatie zien van de
Grebbelinie, de strijd in de meidagen van 1940 en de gevolgen van het uitbreken van
WO II voor onze regio.
Het buitenproject bestaat uit een stuk heringerichte loopgraaf met mitrailleursnest en
PAG-kazemat, een uitkijkpost en een originele kazemat op de Grebbelinie. Op 1
kilometer afstand in noordelijke richting kan ook een Duitse bunker worden bezocht.
Wat bieden wij u aan?
Een interactieve inleiding aan de hand van filmmateriaal.
In het museum gaan de leerlingen in groepjes met opdrachten aan het werk.
De gevonden antwoorden worden aan het eind aan elkaar gepresenteerd.
In het buitenproject zal de gids vragenderwijs alles bespreken.
EXTRA
In het kader van 75 jaar bevrijd willen wij dit jaar ook aandacht schenken aan de
bevrijding in de regio.
Het programma duurt ruim 1 ½ uur en de groep wordt begeleid door 1 of 2 gidsen,
afhankelijk van de groepsgrootte.
Starttijden zijn meestal om 9.30 uur en 13.00 uur (maandag t/m vrijdag).
Andere tijden zijn ook mogelijk.
Wat kunt u doen op school?
Als u zich aanmeldt, krijgt u binnen twee weken een voorstel voor datum en tijd.
Ook sturen wij dan als bijlage lesmateriaal mee, dat u kunt gebruiken op school
als u dat wilt (niet verplicht).
Dit materiaal bestaat uit:
Een inleidende les voordat u het museum komt bezoeken.
Verwerkingsopdrachten om na het museumbezoek op school te maken en te
bespreken.

Wanneer kunt u terecht?
De aanvang van de rondleidingen is rond begin april 2020. Op verzoek ook in maart.
Aanmelden alleen d.m.v. het aanmeldingsformulier.

Waarom doen wij dit?
Onze Stichting heeft zich ten doel gesteld om de ontstaansgeschiedenis van de
Grebbelinie, haar functie in WOII en de strijd in Scherpenzeel en Woudenberg in de
meidagen van 1940 onder de aandacht te brengen.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met:
Gerhard Bloemhof

