GA MEE MET DRE
OP ONTDEKKING IN HET

Dre heeft ogen en oren te kort als hij met zijn papa,
die in het museum werkt, een bezoek brengt aan het
In Flanders Fields Museum. De volgende dag rent hij de
hele dag door het huis en van het schuurtje naar de kelder.
Met wat hij verzamelt opent hij tegen de avond
zijn eigen droommuseum.

Klaar om te ontdekken wat
Dre in zijn museum legt?

Vind je een voorwerp niet meteen terug?
Vraag hulp aan onze lieve collega’s in het museum!

Propaganda

Vlucht

In de supermarkt maakt men vaak reclame:
‘spaar punten en verzamel alle autootjes!’

Wanneer ik niet kan slapen, leg ik mijn CD met rustige geluiden op. Zo raak
ik sneller in dromenland. Maar in 1914 konden veel kinderen niet meer in
hun kamer tot rust komen.

Ook wanneer een oorlog uitbreekt, maken de leiders van
elk land ‘reclame’ of ‘propaganda’: ‘Doe mee! Word soldaat!’
❶ Zoek de affiche waar de oudere man de jongere soldaat een hand
geeft. Welke slogan zou jij er op schrijven?


❶ 1,5 miljoen Belgen slaan door de oorlog op de vlucht.
Richard Wybouw vertelt over hoe hij met zijn gezin moet vluchten.
Wat kerfde hij in zijn wandelstok?




Zelfs kinderen laat men van jongs af aan wennen aan oorlog.
Op de kermis werd oorlog voeren soms een leuk spelletje…

❷ Wat zou jij meenemen op de vlucht?
Kies je antwoord uit sticker 1-6.

❷ Hoe moet je de
Duitse soldaat raken om
zes punten te verdienen
in het kermiskraam?
In zijn...
hoofd
buik
achterwerk
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Uniformen

Medische diensten

Bij het begin van de oorlog zagen
sommige uniformen er helemaal anders
uit. Soldaten leken wel klaar voor
carnaval…

Niemand had verwacht dat de oorlog zoveel mensen zou raken. Er waren
dus te weinig dokters, verpleegsters en ziekenwagens. Zelfs paard en kar
werden nog gebruikt!

❶ Welk uniform droeg de Franse soldaat?
Kleef de juiste sticker. Vind je het een
goed uniform? Waarom (niet)?

❶ Kijk goed naar de kar in het museum. Waar zie je het symbool voor
‘ziekenwagen’? Teken het op de juiste plaats:




Kerst
Kerstmis 1914 was de eerste kerst die de soldaten aan het front
doorbrachten. De meeste soldaten hadden ondertussen begrepen dat de
oorlog nog lang kon duren.
❶ Welk lied werd langs beide kanten gezongen?

❷ Welke geschenken gaven deze soldaten met kerst aan elkaar?
Kijk onderaan in de kast. Kleef de juiste stickers.

Wapens
Op m’n Nintendo kan ik een spel spelen
waar ik moet schieten op alles wat
beweegt. Hoe verder je in het spel
raakt, hoe zwaarder de wapens.
❶ Bekijk de wapenkast. Hier staan
de nieuwste en beste wapens uit de oorlog.
Wanneer noemt men iets een ‘goed wapen’?
Als het wapen zoveel mogelijk 
Raar toch…?
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doodt.
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Aan het front

Dieren

In de jeugdbeweging speel ik graag ‘Vlaggenspel’. De leiding blaast op het
fluitje: aanvallen! Wanneer het spel afgelopen is, wordt iedereen terug
‘levend’. In de oorlog is het niet zo eenvoudig…

Thuis hebben we twee cavia’s, Bert en Ernie. Deze zaadjes zijn hun
lievelingseten. De oorlog was niet alleen vreselijk voor de mensen, maar
ook voor veel dieren.

Op een ijskoude dag doorboort een kogel de portefeuille van Charles
Snelling, met daarin een foto van z’n vrouw Alice en dochtertje Nellie.
Z’n laatste postkaart kon Charles niet meer op de post doen.

Loop over de loopplank uit de loopgraaf en kijk daarna links.

❶ Wat zou hij er op geschreven hebben? Schrijf verder:

↓
❶ Om hun zorgen te vergeten, dronken soldaten wel eens een flinke
teug. Welke drank bewaarde men in de kruik?
❷ Priester Jules was graag gezien in de loopgraaf, zijn hond was een
goeie rattenjager! Hoe heette z’n hond?
1

Lieve Alice en Nellie
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→
❸ Hoeveel ratten heeft de soldaat op
de foto gevangen?
❹ Naast alle oorlogsellende liep in de
loopgraven ook een klein, vervelend
diertje rond. Welk dier?
❺ Je zorgen vergeten, kon ook door de
soldatenkrant te lezen.
Welke grappige Engelse krant werd
in Ieper gedrukt? De Wipers …. .
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Achter het front

Multicultureel

Ik schaak graag. De grote bazen van het leger voeren
oorlog alsof het een schaakspel is. Veilig achter het front
bedenken ze hun tactiek en verplaatsen ze hun pionnen. Lafaards…

Wanneer we Chinees gaan eten, krijgen we stokjes in plaats
van mes en vork. Klungelen, maar wel super leuk! Ik vind het fijn te horen
hoe mensen aan de andere kant van de wereld leven.

Maar achter het front wonen nog veel mensen: vrouwen, kinderen,
ouderen. Je bent dan wel thuis, maar het blijft heel gevaarlijk…

Groot-Brittannië en Frankrijk waren ook de baas in andere delen van de
wereld: Afrika, Amerika, Azië… Omdat de oorlog zo lang duurde, hadden ze
telkens weer nieuwe soldaten nodig. Zo kwamen hier jongens terecht uit
Marokko, Canada, China, Senegal, Jamaica…

Zoek om de hoek…
…de onderbroek van Adiel Vermeersch.
100 jaar geleden waren onderbroeken nog lang!
❶ Teken hem na.

❶ Welk voorwerp uit de kast vind jij het leukst?
Neem er (in gedachten) een foto van.
❷ Uit welk land komt het voorwerp? Hoe kon je het gebruiken?








❷ Wat overkwam Adiel?
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❸ Zoek de info met je
armband op het scherm!
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Herdenken

Ieper Vredesstad

Mensen die de oorlog meemaakten, zijn er niet meer. Gelukkig kan de
natuur ons ook nog vertellen hoe het was. Deze boom maakte de oorlog
mee, maar ook andere onvergetelijke momenten.
❶ Kleef de stickers bij de juiste jaarring:

→ De eerste auto!
→ België geboren!
→ Eerste Wereldoorlog

Waarom blijven we die oorlog herdenken?
Omdat alles wat toen gebeurde, nu nog altijd
gebeurt! Nog altijd sterven kinderen door kogels,
bommen of gas. Nog altijd verdienen mensen
grof geld door wapens te maken.
❶ Zoek op de vlaggen welke oorlog woedde in jouw geboortejaar.

Wie weet begrijpen ooit genoeg kinderen dat oorlog nooit vrede brengt.
❷ Op de volgende pagina kun je een postkaart knutselen. Schrijf hier
onder jouw vredesboodschap.

Op de grijze muur toont het museum de namen
van alle burgers en soldaten die dag op dag
stierven door WO I in België.
❷ Hoeveel mensen zijn er op dezelfde dag
als vandaag gestorven? Kijk even op de
website De Namenlijst of er ook mensen
met jouw familienaam omkwamen?
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Zo, nu heb je alle voorwerpen uit
mijn Droommuseum leren kennen!
Wil je m’n verhaal helemaal lezen?
Mijn boek Het droommuseum van Dre
is te koop in de museumshop.
Bedankt voor je bezoek!

Ontwerp thuis je eigen museum. Vul je naam in bij
‘Droommuseum van …’. Knip daarna de kaart uit en verstuur
naar iemand om wie je veel geeft.

Droommuseum van



