BEZOEK HET

MILITAIR EREVELD GREBBEBERG
Kazemat op de Grebbeberg

Aanmelding en kosten
Het Cuneragilde (www.cuneragilde.nl) werkt nauw samen
met de medewerkers van de VVV te Rhenen. Via hen kunt
u zich aanmelden: Markt 20, 3911 LJ Rhenen, telefoon:
0317 612333 of per mail: info@vvvrhenen.nl
Prijs rondleiding: € 1,00 p.p., met een minimum van
€ 15,00 per groep.
Na uw aanmelding zorgt het Cuneragilde voor voldoende
gidsen, die u op het afgesproken tijdstip ontvangen op de
parkeerplaats naast het Militair Ereveld.
Hopelijk tot ziens op de Grebbeberg!
Cuneragilde Rhenen.

Hebben u en uw groep 7/8 belangstelling
voor de Tweede Wereldoorlog? Wilt u uw
leerlingen meegeven dat vrede en vrijheid
begrippen zijn om aan te werken? Dat je
voor de vrede soms moet vechten?
Kom dan met uw groep naar de Grebbeberg
bij Rhenen. Daar kunnen uw leerlingen
enigszins ervaren hoe het was in de meidagen van 1940 en mogelijk beseffen wat hun
aandeel kan zijn in de vreedzame wereld
van nu.

Er is gratis parkeergelegenheid voor auto’s en bussen.
Gidsen van het Cuneragilde (veelal uit het onderwijs)
staan daar klaar om u en uw leerlingen te vertellen over
die eerste oorlogsdagen in 1940.
Ze leiden jullie rond over het ereveld, lopen door een
gedeelte van het slagveld naar een kazemat (bunker) en
laten een stukje loopgraaf zien.

Na afloop kan nog een bezoek (van ongeveer een
half uur) gebracht worden aan het informatiecentrum op de begraafplaats, waar o.a. de verhalen
van drie oudstrijders zijn te horen en via beeldscherm worden uitgebeeld.

Lesmateriaal
Ter voorbereiding kunt u gebruik maken van een
educatief programma dat via de website
www.ogs.nl is op te halen (kies in het hoofdmenu
‘educatie’ en ga vervolgens via ‘docenten’ naar de
link ‘educatief programma’).

Militair Ereveld Grebbeberg

Rhenen biedt meer
Een bezoek aan de Grebbeberg is heel goed te
combineren met een uitstapje in de (naaste) omgeving, zoals:
- Natuurgebied De Blauwe Kamer
(www.utrechtslandschap.nl)

Een rondleiding duurt één tot anderhalf uur, waarbij
onderweg kan worden ingegaan op allerlei vragen.
Wij zijn erg geïnteresseerd in wat er leeft bij de kinderen
en willen daar graag met hen over praten.

- Gemeentemuseum Het Rondeel
(www.rhenen.nl)

-

De Gedachteniskerk (www.cuneraparochie.nl)
Ouwehands Dierenpark (www.ouwehand.nl)

