DE LUISTERWAND
Links en rechts van de red box vind je twee luisterwanden. Als je je oor tegen
die wand legt, hoor je stukjes uit dagboeken, verslagen en brieven. De meesten werden een goede honderd jaar geleden geschreven door de dokters,
patiënten, verpleegsters, … die hier tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven.
We hebben er een paar mooie voor jullie uitgekozen. Als je goed luistert, los
je de vraagjes bij de verschillende luisterfragmenten makkelijk op.
Na de vraagjes is er plaats voor een kleine tekening die bij het fragment past. Eva is
er alvast mee begonnen. Het is aan jou om de tekening verder af te maken.
Dit plannetje van de luisterwanden helpt je de juiste fragmenten te vinden.
Uit de memoires
van Philip Gosse.

INGANG

Het verhaal van
Edgar Davey

UITGANG

Brieven van
soldaat Turner.

Hier vind je het rapport
van miss Foley.

Hier zit het rapport van
kapitein Payton Dark

Stukjes uit het
hospitaalkrantje.

BEGRAAFPLAATS
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UIT HET LOGBOEK VAN
DOKTER EDGAR DAVEY.
1. Windy is een…
o o … zwart-wit gevlekte hond.
o o … bonte koe.
o o … knalgele kanariepiet.
2. Wat is een mascotte?
o o Iets zachts en warms om te knuffelen.
o o Een hond die wordt getraind om mijnen
op te sporen.
o o Iets waarvan de eigenaar denkt dat het
hem geluk zal brengen.
3. Windy is een held van een hond. Hij
verdiende
o o Een IJzeren Kruis.
o o Een Zilveren Ster.
o o Een Gouden Streep.

UIT DE MEMOIRES VAN PHILIP
GOSSE, MEDISCH OFFICIER.
4. Wat stuurde de moeder van Philip Gosse
naar haar zoon in het hospitaal?
o o Bloemen.
o o Dode ratten.
o o Muizenvallen.
5. Bij warm weer…
o o … waren de ratten niet vers meer en
stonken ze een uur in de wind.
o o … zocht Philip verkoeling bij een beekje
naast het hospitaal.
o o … hing er een bloemengeur in het kamp.
6. Hoe verspreidde de ziekte zich in de
loopgraven?
o o Door een beet van een loopgraafrat.
o o Door de ratten die met hun vieze poten
aan het eten zaten.
o o Door ratten die op het voedsel plasten.
De Luisterwand

UIT DE BRIEVEN VAN SOLDAAT TURNER.
7. Hoe heet de verloofde van de briefschrijver?
o o Cindy.
o o Dorris.
o o Florrie.
8. Wat is de briefschrijver overkomen?
o o Granaatscherf in de knie.
o o Kogel in het hoofd.
o o Voedselvergiftiging.
9. Wat is een spalk?
o o Een ingewikkelde heupbreuk.
o o Een evenwichtsstoornis waardoor je de hele tijd omvalt.
o o Een steun voor een gebroken arm of been.
10. De briefschrijver wil graag thuis zijn met?
o o Kerstmis.
o o Nieuwjaar.
o o Driekoningen.

UIT HET HOSPITAALKRANTJE
VAN JANUARI 1918.
11. Wat zegt de kok?
..................................................
..................................................
..................................................
..........................
12. Wat zegt de postbode?
..................................................
..................................................
..................................................
..........................
13. Wat vraagt de levensgevaarlijk gewonde?
..................................................
..................................................
..................................................
..........................
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UIT EEN RAPPORT VAN
KAPITEIN ERIC PAYTON DARK.
14. Wat is een dug-out?
o o Een kleine bunker.
o o Een uitgegraven schuilplaats.
o o Een tent.
15. Waarom is hun dug-out geen ‘echte’ dugout?
o o Het grondwater staat te hoog. Ze kunnen
niet graven.
o o Hij is niet winddicht.
o o Hij lekt.
16. Wanneer worden de gewonden opgehaald?
o o ’s Morgens.
o o Tijdens de middagpauze.
o o ’s Nachts.
17. Wat moet de ambulancier zijn?
o o Een goed verpleger.
o o Een goed chauffeur.
o o Een goed soldaat.

UIT HET RAPPORT
VAN MISS FOLEY.
18. Wie is Miss Foley?
o o De kokkin van het kamp.
o o Een hulpeloze patiënte.
o o Een verpleegster.
19. Waarom moeten ze het hospitaal verlaten?
o o Het hospitaal is te klein geworden en kan
de stroom gewonden niet aan.
o o Ze worden beschoten.
o o De verpleegsters kunnen in NoordFrankrijk beter werk doen.
20. Wat schrijft Miss Foley op 7 april?
o o Ze worden weer gebombardeerd.
o o De nieuwe dokter is een knapperd.
o o Het is zeer druk. De hele nacht worden
slachtoffers aangevoerd.
De Luisterwand

