
 

 

De Tweede Wereldoorlog 

  

 

De oorlog vlakbij 

In het kort 
Nodig: computer met internet, eventueel boeken over de oorlog in de 
gemeente Noordenveld, papier, pen, potloden of stiften 

Als je in je geschiedenisboek leest over de Tweede Wereldoorlog dan leer 
je vaak alleen over het verloop van de oorlog op belangrijke plekken in 
Nederland, Europa en de wereld. Over het leven van mensen op het 
platteland, de dorpen of kleinere steden leer je weinig. Toch speelde de 
oorlog ook in het leven van de mensen hier een grote rol. Ook in jouw 
woonplaats was het oorlog.  

In deze opdracht ga je onderzoek doen naar de Tweede Wereldoorlog de 
gemeente Noordenveld. Het resultaat van je onderzoek verwerk je op één 
van de volgende manieren: 

- Een krantenartikel 
- Een fictief verhaal 
- Een stripverhaal 

Je doet het zo: 

A. Lees het canonvenster over de Tweede Wereldoorlog in 
Noordenveld. Onder aan het canonvenster zie je verwijzingen 
naar andere canonvensters. Deze vensters kun je voor 
achtergrondinformatie gebruiken. 
 

B. Kruis aan wat je wilt schrijven: 
O een krantenartikel 
O een fictief verhaal 
O een stripverhaal 
 

C. De website Drenthe in de oorlog is de basis voor je onderzoek. 
Hier ga je een onderwerp uitkiezen.  
Vul je woonplaats (of een grotere plaats vlakbij jouw woonplaats) 
in bij zoeken. Klik daarna op het vergrootglas (enter werkt niet). 
Je kunt ook kiezen voor een thema, zoals Jodenvervolging of 
Luchtoorlog. De thema’s zie je links. Zoek dan binnen de artikelen 
informatie over de gemeente Noordenveld.  
 
Mijn onderwerp is:…………………………………………………... 

D. Zoek zoveel mogelijk informatie 
en afbeeldingen  over je 
onderwerp.  
 
Dit zijn andere websites waar je 
informatie kunt vinden: 
 
- Beeldbank van het Drents Archief 
- Het geheugen van Drenthe 
- www.wikipedia.nl 
 
E. Schrijf hieronder de belangrijkste 
punten uit je onderzoek op die in je 
verhaal moeten terugkomen. 
 

 
 

https://www.entoen.nu/nl/drenthe/noordenveld/woii
http://www.drentheindeoorlog.nl/
http://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/beeldbank-home
https://www.geheugenvandrenthe.nl/
www.wikipedia.nl


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

De Tweede Wereldoorlog 

Samenvatting 

Jouw verhaal 

 Schrijf hier een korte samenvatting van je (strip)verhaal of krantenartikel.  

 
 
 
 

Werk je (strip) verhaal of krantenartikel hieronder en op de volgende pagina uit.  
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