
 

 

BEZOEK HET DILEMMA DOOLHOF 
Het Dilemma Doolhof draait om ervaringen die levens voorgoed hebben veranderd. De verhaallijnen in het 
Dilemma Doolhof zijn geïnspireerd op keuzes uit 75 persoonlijke levensveranderende oorlogsverhalen van 
Brabanders die zijn te lezen op www.brabantremembers.com. 
 
Bezoekers worden zich in het Dilemma Doolhof bewust van de impact van deze vaak levensbepalende 
keuzes. De keuze die bezoekers op elk kruispunt in het doolhof maken, bepaalt het vervolg van het verhaal 
en daarmee de weg door het doolhof. Het sobere ontwerp, vrij van beelden en andere prikkels, maakt de 
impact extra goed invoelbaar. De verhaallijnen worden ten gehore gebracht en zijn zowel in het Nederlands 
als in het Engels te beleven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canadese en Britse Ereveld 
Het Dilemma Doolhof ligt tussen de Canadese en Britse ereveld in. Hier liggen honderden militairen 
begraven, die omkwamen bij de Slag om de Schelde in het najaar van 1944. Deze slag was een van de 
zwaarste operaties uit de tweede Wereldoorlog en essentieel voor de bevrijding van Noord-Brabant en 
Nederland.  
 
VOORBEREIDING IN DE KLAS 

Bezoek het Dilemma Doolhof met je klas voor een unieke ervaring. Het Doolhof is alle dagen gratis te 
bezoeken. Op de locatie is een gebruiksinstructie aanwezig. Hoe het doolhof werkt, wijst zich dan ook 
vanzelf.  
 
Samen met lokale partners zijn er diverse educatieve pakketten ontwikkeld. Ga in gesprek met een 
veteraan of nabestaande in de klas of op locatie, bezoek met een ervaren gids de Canadese en Britse 
erevelden en maak je eigen keuzes in het Dilemma Doolhof.  
 
Tip: Brabant Remembers biedt een gratis interactieve poster aan in combinatie met een gratis te 
downloaden app.  

• De Brabant Remembers Living History app laat je direct in de persoonlijke verhalen stappen. Op de 

plek waar het verhaal zich 75 jaar geleden werkelijk afspeelde, kun je het nu ook meemaken. Waar 

toen iemand een levensveranderende keuze moest maken, wordt nu de deelnemer voor de keuze 

gesteld. Bekijk dit filmpje voor een indruk van de app: https://www.brabantremembers.com/ar-

app/ 

http://www.brabantremembers.com/
https://www.brabantremembers.com/ar-app/
https://www.brabantremembers.com/ar-app/


 

 

• In de poster komen 10 aangrijpende WOII-verhalen tot leven. Deze verhalen worden zichtbaar 

wanneer je de Brabant Remembers Living History app gebruikt. Daarmee scan je de poster en 

komen de verhalen, weer andere dan in de app, tot leven. 

• Zowel in de app als op de poster komen verhalen uit deze regio aan bod. 

De app is gratis te downloaden in de App-store en via Google Play (zoekterm: brabant remembers). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interactieve poster Brabant Remembers, formaat 3 bij 0.75 meter 

 
Met de klas bij het doolhof 
Wij adviseren om leerlingen het doolhof individueel te laten betreden voor een ultieme ervaring. Voor een 
snellere doorstroming kan het doolhof in tweetallen worden bezocht. Dit is voor leerlingen meteen een 
extra uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan, want in het doolhof moet men dezelfde keuze maken 
(de een kan halverwege niet links en de ander rechts).  
 
Omdat één ronde door het doolhof ongeveer 7 minuten duurt (om de 2 minuten kan een nieuwe bezoeker 
het doolhof betreden), adviseren wij om een alternatief programma op locatie aan te bieden, zoals een 
bezoek aan de erevelden.  
 
Het Dilemma Doolhof bezoeken? Meld je klas vooraf aan zodat we een host kunnen regelen die jullie groep 
ontvangt en wachtrijen kan begeleiden. 
 
CONTACT 
Om drukte en spitsuur zoveel mogelijk te voorkomen willen we je vragen je bezoek aan te kondigen. Meld 
daarom je bezoek met je klas(sen) aan bij Nico Hooyschuur. 
 
 
 

Deel je ervaringen: 
#dilemmadoolhof | #BrabantRemembers | #dilemmamaze 

mailto:nico.hooyschuur49@gmail.com

