Flessenpost
+
voor middelbare scholen
in Geertruidenberg e.o.

Klimaatverandering houdt jongeren bezig, en dat is niet zo gek. Zij moeten immers nog een hele
tijd vooruit met onze aarde. De expositie Op Drift in de Geertruidskerk en het project Flessenpost
brengen het thema op een originele wijze onder de aandacht. Ideaal voor in de klas!
De activiteiten kunnen, los of in combinatie en op een zelf te kiezen moment in het schooljaar,
worden geboekt in de periode november 2021-september 2022. Voor boekingen en meer
informatie kun je contact opnemen met Paul Koedijk via info@geertruidskerk.nl.
Op Drift
Op Drift, een bijzondere expositie in de Geertruidskerk, vertelt het verhaal van de Sint-Elisabethsvloed
die in de nacht van 18 op 19 november 1421 over ons land spoelde. Wat ging er aan vooraf, wat
deed de ramp met de mensen en het landschap en hoe ontstond een nieuw evenwicht? Welke
(tijdloze) machten en krachten speelden hierbij een rol?
Het verhaal van de vloed wordt geïllustreerd met historische landkaarten, bijzondere objecten en
hedendaagse kunstwerken. Op Drift gaat niet alleen over de geschiedenis, maar ook over vandaag
en morgen. De zeespiegel stijgt sneller dan ooit. We staan op een kantelpunt. Welke beweging maken
we? En hoe ziet het nieuwe evenwicht van morgen eruit?
Op Drift vertelt, stelt vragen en stemt tot nadenken. Een klassenbezoek is een mooie aanleiding om
het samen te hebben over thema’s als water, overstromingen, klimaatverandering en de omgang
van de mens met de aarde (toen, nu en in de toekomst). Suggesties voor de invulling van het bezoek
en de les komen online beschikbaar op https://www.geertruidskerk.nl/mogelijkheden/opdrift.
Kosten: € 1,- per leerling

Flessenpost

Tijdens Op Drift maak je kennis met postbode Pieter. Hij heeft zich,
zo gaat het verhaal, verschanst in de kerktoren. Daar zit hij hoog
en droog, veilig voor het water dat komen gaat. Want op de
Noordpool smelten de ijskappen, de zeespiegel stijgt, de Biesbosch
wordt er ook niet droger op en Geertruidenberg heeft al vaker te
maken gehad met stormvloed. Maar na verloop van tijd wordt de
postbode eenzaam, hij mist het contact met de mensen. En hij mist
de post. Via flessenpost zoekt hij contact. >>

Op verschillende plekken in de kerk doet Pieter zijn verhaal en deelt hij zijn zorgen. De bezoeker
wordt uitgenodigd om ook zelf per flessenpost een noodsignaal uit te zenden.

Schrijfworkshop Flessenpost
In deze schrijfworkshop door Sietske Mol, die het verhaal Flessenpost schreef voor Op Drift,
duiken de leerlingen de diepte in. Ze gaan aan de slag met een prikkelende schrijfopdracht,
gekoppeld aan de thema’s in de expositie Op Drift en aan het verhaal van de postbode.
De workshop wordt gegeven op de schoollocatie.
Kosten: in overleg en afhankelijk van de groepsgrootte en gewenste duur van de workshop.
TIP: Werk je met de Cultuurkaart en heb je nog budget voor 2021, dan kun je deze workshop
ook boeken via de Schrijverscentrale. Aarzel niet om te informeren naar de mogelijkheden via
info@geertruidskerk.nl.

Schrijfwedstrijd Flessenpost
Aan het project Flessenpost wordt een schrijfwedstrijd verbonden. Iedereen die de schrijfworkshop
volgt, doet automatisch mee aan de wedstrijd. Ook andere leerlingen kunnen uiteraard meedoen.
Houd de kanalen van de Geertruidskerk in de gaten voor meer informatie:
Website
Instagram
Facebook

'Spullen zijn belangrijker
geworden dan post,
belangrijker dan letters.
Terwijl letters gratis zijn.
En je er de wereld mee
kunt veranderen.'

Meisje op zee

