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inleiding
In dit beroepsproduct brengen we in kaart 

welk concept wij hebben gekozen om voor te 
leggen aan de Liberation Route. 

De Liberation Route is een tocht vol beleving 
langs de historische route door Brabant en 

Gelderland, die de geallieerden volgden bij hun 
bevrijding van Europa. Op een groot aantal 

plaatsen is bij markante veldkeien, via mobiele 
telefoon, smartphone of mp3-speler, te 

beluisteren wat zich op die plek tijdens de 
bevrijding heeft afgespeeld.  

De Liberation Route werkt samen met 
verschillende gemeenten in Noord-Brabant, 

Arnhem en de Veluwe. Deze gemeenten kunnen 
de Liberation Route steunen door een veldkei te 

kopen en te plaatsen in de desbetreffende 
gemeenten. Op deze manier kunnen ze oorlog 

geïnteresseerden, oorlogstoeristen of recreanten 
interesseren voor de gebeurtenissen tijdens de 

Market Garden. 

Na een korte presentatie aan de opdrachtgever, 
zijn we verder gegaan met twee concepten. 
Hieruit hebben we vervolgens een keuze gemaakt 
voor Code 1944. We hebben voor dit concept 
gekozen omdat deze tijdens de concepttesting het 
beste naar voren kwam bij de doelgroep 
(gezinnen met kinderen van 8 t/m 12 jaar).  Wij 
als projectgroep stonden ook volledig achter dit 
concept, omdat wij tijdens de Brand Focus Match 
erachter zijn gekomen dat de waarden van de 
Liberation Route en de waarden van de 
doelgroep overeen kwamen. Uit deze Brand 
Focus Match hebben wij gekozen voor de trends: 
Life + (betekenis), & Co (samenwerking) en 
Antenna (emotie). 

In dit beroepsproduct zult u verder lezen over 
hoe u als opdrachtgever het beste aan de slag 
kunt gaan met Code 1944. 
Ook zal het financiële plaatje aan bod komen en 
hebben wij een projectplan en een 
communicatieplan voor u uitgewerk
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Om je heen op muren, bomen en bankjes zoek je 
bordjes met codes die een authentieke oorlogse 
uitstraling hebben.

Jullie hebben het eerste bordje gevonden en met 
behulp van het code boek proberen jullie de 
woorden op het bordje te ontcijferen. Dit lukt en 
jullie worden verwezen naar het volgende bordje…
Aangekomen bij de volgende locatie ontcijferen 
jullie een tekening met punten die je aan elkaar 
moet verbinden, zodat er een logo (van horeca, een 
oorlogsmuseum of een andere onderneming) 
verschijnt, waar je naar toe kan gaan voor de 
volgende code.
Jullie merken dat bij iedere code die je ontcijfert je 
iets dichter bij de oplossing komt om het oude kistje 
te kunnen openen.
Code na code kom je dichter bij de plaats waar het 
allemaal om draait: de plaats waar je het kistje open 
kan maken.. De laatste code verwijst jullie naar een 
grote zwerfkei van de Liberation Route, met daarop  
 

het verhaal van code 1944
Stel je eens voor dat je als kind met een van je 

ouders naar een hele gewone plek gaat waar iets 
heel ongewoons is gebeurt, waarvan je eigenlijk 

niets af weet...

Je loopt met je vader een groot gebouw binnen waar 
je nog nooit bent geweest. Je ziet achter de balie een 

man staan. Jullie lopen op hem af en deze man 
vraagt of jullie de code willen kraken van een slot, 

dat aan een oud ijzeren kistje uit de Tweede 
Wereldoorlog hangt...

Jullie besluiten samen om het avontuur aan te gaan!
Jullie krijgen een tas mee met daarin het oude 

kistje, een pen en een code boek die je gaan helpen 
om de verschillende codes te kraken die je onderweg 

tegenkomt.

De codes die je moet ontcijferen zijn dezelfde als die 
de mensen in de Tweede Wereldoorlog gebruikten 

om naar elkaar geheime boodschappen over te 
brengen.
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jullie weg terug naar het gebouw waar het hele 
avontuur begon. Jullie krijgen een polaroid foto mee 
van jullie samen met het kistje. Jullie leveren de tas 
in en de man achter de balie vertelt jullie dat jullie 
het kistje mogen houden om jullie herinneringen 
aan deze mooie dag vol indrukken in het kistje te 
doen. Thuis gaan jullie het kistje begraven, zoals de 
vorige eigenaar ook gedaan heeft… 

Een jaar later ontvangen jullie een mooie brief met 
daarin het bericht dat jullie het kistje mogen 
opgraven om samen weer terug te denken aan de 
mooie beleving van die dag vol spanning, plezier en 
bewust wording

een indrukwekkend verhaal van wat er zich op die 
plaats heeft afgespeeld tijdens de Tweede 

Wereldoorlog en de bevrijding. Jullie laten het 
verhaal op jullie inwerken en beluisteren samen het 

verhaal via de QR code die op het bordje staat. Jullie 
hebben er nooit bij stil gestaan dat er op zn gewone 

plek, zoveel bijzondere dingen zijn gebeurd waar 
jullie niets van af wisten...

De tas maak je open en het kistje halen jullie eruit. 
Ook de laatste en belangrijkste code van de 

expeditie weten jullie te kraken
Je ontcijfert het cijferslot "een-negen-vier-vier, 

"klik"... en het kistje gaat open...
Wat jullie vinden in het kistje is een  brief uit de 

Tweede Wereldoorlog van de vorige eigenaar van 
het kistje. Er zit ook een voorwerp bij wat deze 

persoon in het kistje heeft gestopt in de hoop dat dit 
voorwerp met herinneringen de oorlog zou 

overleven.

Jullie laten het verhaal op jullie inwerken en vinden 
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In het storyboard wordt het visuele 
verhaal van CODE 1944 verteld. Het 
weergeeft de belangrijkste momenten 
die de consument zal doorlopen en 
beleven. 

hetstoryboard
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service design
Service Design Thinking is een nieuwe manier van denken over 

Service design. De grens tussen producten en diensten vervaagt en 
vraagt daarom om een nieuwe manier van denken. Service design is 

het veld waarin diverse vakgebieden samenkomen om 
interdisciplinair vraagstukken op te lossen. Voorbeelden van deze 

vakgebieden zijn product design, graphic design, interaction 
design, user experience, social design, information architecture, 

strategic en operation management, copywriters en design 
ethnography.

Er is voor CODE 1944 gekozen voor twee methodes, Storytelling en 
Blueprint. Door middel van Storytelling bent u ingeleid in het 
verhaal van CODE 1944. de Blueprint methode wordt nader 

beschreven en uitgewerkt. Beide methodes komen uit het boek 
‘This is Service Design Thinking’ van Benjamin Scheider. 

 

thinking
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de blueprint
De tweede methode is de Blueprint. 

Blueprint is een operationeel instrument 
dat de aard en de kenmerken van de 

service interactie in voldoende detail 
beschrijft om te controleren, te 

implementeren en te onderhouden.
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+               LIFE +

Er is een groeiend verzet tegen de hebzucht binnen 
onze cultuur. Mensen willen tegenwoordig ‘iets 
terug doen’ voor een ander. Dit noemen we ook wel 
de ‘morele reset’. Het is belangrijk dat er bij een 
product/dienst een betekenis achter zit. Dit geldt 
niet alleen voor een product/dienst, maar ook van 
mens tot mens. Het kan tegenwoordig niet meer 
oppervlakkig zijn. Je hoort tegenwoordig vaker dat 
de beleving om een product zo belangrijk is, maar 
de betekenis achter deze beleving is net zo 
belangrijk. 79% van deze groep mensen vindt het 
belangrijk om een product van een merk te kopen 
waar een goede betekenis achter zit. Fysieke 
producten geven ons al lang niet meer de 
voldoening die ze altijd gaven. We willen de 
meerwaarde, de betekenis van het product 
ervaren/beleven. 

trends
Wat maakt een concept een goed concept? Een goed 

concept speelt in op de mentaliteitsgeest. Waar 
heeft de doelgroep nu en in de toekomst behoefte 

aan? Deze mentaliteitsveranderingen worden 
'trends' genoemd. 

CODE 1944 is ontstaan vanuit drie gekozen trends: 
LIFE +, & CO en ANTENNA. Uit onderzoek naar 
de waarden van trends in de vrije tijds branche, de 

waarden van de Liberation Route en de waarden 
van de doelgroep kwamen onder deze drie trends de 

meeste waarden met elkaar overeen. 
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               ANTENNA

Horen, zien, proeven, voelen & ruiken, de 5 
zintuigen waarmee wij ons kunnen waarnemen. 
Onbewust communiceren we constant met onze 
omgeving. Wij merken het misschien niet, maar veel 
bedrijven spelen daar op in. In elke advertentie die 
we zien, maakt de adverteerder gebruik van stimuli. 
Zintuiglijke prikkels waarmee emoties en gevoelens 
worden opgeroepen. Met als doel het creëren van 
verbintenis, betrokkenheid en vertrouwen met de 
consument dat leid tot aankoop.

          & CO 

Er is behoefte ontstaan naar het samenleven met 
elkaar. Mensen verlangen naar onderling contact en 
verbondenheid. Deze trend is een tegenreactie op de 

informatiemaatschappij en de ‘ik-cultuur’. We zien 
hoe de verandering van de ‘ik-cultuur’ naar de ‘wij-
cultuur’ plaatsvindt. We willen samen gaan werken 
aan brede maatschappelijk doelen en hierdoor ook 

bijdragen aan een gevoel van persoonlijk gewin. Dus 
er is behoefte aan een wij-cultuur. Men wil er niet 

meer alleen voor staan, maar samen met andere aan 
een gezamenlijk doel werken. Een voorbeeld hiervan 

is dat steeds meer mensen samen deelnemen aan 
iets als de NY Marathon. In 2005 waren dat 36,856 

mensen, in 2009 waren dit 43,660 mensen en in 
2011 waren het er 47, 438 mensen.

&
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ideeën
THE TIME TRAVELLER

Een beleving creeren/versterken 
tijdens de route.

+Product
The Time Traveller is een concept voor de 
Liberation Route. The Time Traveller is een jaarlijks 
evenement. De route tussen verschillende stenen zal 
afgelegd worden in/op oorlogsgerelateerde 
voertuigen, in/op deze voertuigen zullen oorlogs- 
voorwerpen te vinden zijn om zo de beleving van de 
oorlog te versterken. In het voertuig zal ook een 
picknickmand te vinden zijn, met eten en 
voorwerpen uit 1944. Onderweg zullen er stops 
gemaakt worden bij de stenen om de verhalen bij 
deze stenen te kunnen lezen of luisteren, deze 
stenen dienen tevens ook als 
verzamel-/ontmoetingsplek.

+ Identiteit
The Time Traveller wil de bezoekers meenemen in 
de oorlog door de bezoekers kennis te laten maken 
met oorlogse voertuigen, de bezoekers zullen 
hiermee de route afreizen.
Het is een spannend, zintuiglijk concept en zorgt 
voor gemak.

concept
Met de drie trends als startpunt zijn er vanuit 

verschillende brainstorm sessies zijn er uiteindelijk 
vier concept ideeën verder uitgewerkt. Deze vier 

concept ideeën zijn tijdens een tussentijdse 
presentatie gepresenteerd aan de opdrachtgever die 

voor de volgende twee concept ideeën heeft 
gekozen, THE TIME TRAVELLER en CODE 

1944, voor verdere uitwerking. 

De twee concept ideeën zijn nader uitgewerkt aan de 
hand van de conceptdragers: product, identiteit, 

vormgeving, omgeving, personeel, communicatie & 
financiën. De conceptdrager 'communicatie' is bij 
CODE 1944 aan de hand van het belevingsmodel 

van Goossens & Mazursky nader uitgelegd.  Dit 
model ligt de verschillende belevingsfases vanuit de 

consument toe. 
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+ Communicatie
Op de site van de Liberation Route moet duidelijk 
aangegeven     worden    dat    er    ook    een    andere 
mogelijkheid is om de route af te leggen. Ook de 
ondernemers waar de Liberation Route mee 
samenwerkt moeten folders van The Time Traveller 
hebben liggen of het op de site vermelden. Ook 
zullen er oude voertuigen door de steden met stenen 
rijden als reclame-middel.

+ Financiële (globale kosten & opbrengsten)
De kosten van het concept zullen bestaan uit de 
voertuigen, onderhoud en voorwerpen uit de oorlog. 
Om de voertuigen te kunnen financieren zal er 
hoogstwaarschijnlijk een samenwerking met 
ondernemers moeten worden aangegaan. Dit zijn 
ondernemers die deze voertuigen bezitten en 
verhuren. Dit zal ongeveer €100.00  per jaar kosten.

Wanneer men met een voertuig de route af wil 
leggen moet men een kaartje kopen, bij dit kaartje 
zitten ook kortingskaartjes van ondernemers 
waarmee de Liberation Route samenwerkt. Een 
kaartje zal ongeveer €30,- kosten. De rest van de 
opbrengsten zullen van de partners van de 
Liberation Route komen (ondernemers die aan de 
route gekoppeld zijn).

+ Vormgeving
De vormgeving zal aanvoelen alsof je echt terug in 

de tijd gaat, alle voorwerpen en voertuigen moeten 
echt uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog komen

+ Omgeving
De omgeving waar The Time Traveller plaatsvindt 

hangt af van de meerdere stenen waarlangs de route 
gaat.

+ Personeel
Het concept zal personeel nodig hebben, omdat 
enkele voertuigen een chauffeur nodig hebben. 

Denk aan auto’s. Ook zal er onderhoud nodig zijn 
aan de voertuigen. 

+ Netwerk
Het netwerk van The Time Traveller zal bestaan uit 

de ondernemers en de Liberation Route.

21
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+ Identiteit
CODE 1944 wil de bezoekers meenemen in de 
oorlog door de bezoekers te laten meemaken hoe de 
geheime communicatie, via codes, toen ging. Het is 
een spannend, actief en nieuwsgierig makend 
concept.

+ Vormgeving
Per steen zullen er ongeveer 7 bordjes geplaatst 
worden. De bordjes zullen geplaatst worden tussen 
de desbetreffende ondernemer en de steen. Het 
uiterlijk van de bordjes zal niet strak zijn, maar juist 
ouderwets, authentiek en de bordjes zullen een 
oorlogse feel hebben.

+ Omgeving
De omgeving waar CODE 1944 plaatsvindt hangt af 
van de steen waaraan het concept gekoppeld wordt.

CODE 1944

Men ervan bewust maken dat er een steen 
in de omgeving ligt.

+Product
CODE 1944 is een concept voor de Liberation 

Route. CODE 1944 zorgt voor een spannende en 
nieuwsgierig makende reis naar de steen van de 

Liberation Route. Door middel van bordjes, met een 
authentieke look, waar codes op staan, wordt de 

route naar de steen spannend. Tijdens deze route 
heeft men een pukkel (tas) bij met een vergrendeld 

kistje en een codeboekje daarin, dit heeft men 
opgehaald bij een partner van de Liberation Route 
(ondernemers). Onderweg kan men de codes op de 

bordjes kraken met de aanwijzingen in het 
codeboekje. De laatste code zal bij de steen te 

vinden zijn, met deze code kan het kistje geopend 
worden. In het kistje bevinden zich een verhaal en 

een voorwerp van iemand uit 1944. Men gaat terug 
naar het beginpunt, de onderneming, brengt daar de 

spullen terug, behalve het kistje. Er wordt een foto 
gemaakt van de bezoekers als herinnering, deze foto 
kunnen ze samen met de eigen ervaring van die dag 

(in de vorm van een voorwerp of een brief) in het 
kistje stoppen, waarna ze het thuis kunnen 

begraven, om het een jaar later weer op te graven.  
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Als post-exposure (is de fase na de feitelijke 
beleving) zal er een jaar na het bezoek aan CODE 
1944 en de Liberation Route een envelop met brief 
bij de bezoeker op de mat vallen met een 
herinnering om het kistje op te graven, zo worden 
de bezoekers ook weer herinnerd aan de Liberation 
Route.

+ Financiële (globale kosten & opbrengsten)
Per steen zullen de kosten ongeveer  €2456,85 zijn. 

Er is een vast bedrag wat betaald moet worden om 
zo veel mogelijk kosten te dekken, dit zal ongeveer 
€15,- per gezin zijn, om alle kosten per steen te 
dekken moeten er 164 aanmeldingen in een jaar 
zijn. Daarboven op wordt een vrijblijvende 
vergoeding gevraagd. De consument mag geven wat 
hij/zij waard vindt. 

+ Personeel
N.v.t.

+ Netwerk
Het netwerk van CODE 1944 zal bestaan uit de 

gemeente, de ondernemers en de Liberation Route.

+ Communicatie
Als pre-exposure (is de fase voorafgaande aan de 

feitelijke beleving) zullen er toneelstukken 
plaatsvinden op basisscholen om de kinderen te 

triggeren. Daarbij zullen er bij de partners 
(meewerkende ondernemers) folders liggen in de 

vorm van een klein steentje met daaraan een kleine 
flyer met een geheimzinnige verwijzing naar de 

Liberation Route en CODE 1944.

De  direct-exposure  zal  de route  beleving  zelf  zijn.
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Ook vinden de kinderen het leuk als ze als soldaatje 
verkleed kunnen gaan.  
Er zou ook iets van een spelelement of films in de 
voertuigen toegevoegd kunnen worden. Kinderen 
zijn namelijk erg druk en zo kunnen ze zichzelf 
bezighouden.
De ouders zouden bereid zijn om iets te nuttigen bij 
de onderneming, dit vinden ze een leuke toevoeging. 
Het maximale bedrag verschilt, de een wil er 
maximaal 25 euro voor betalen, de ander vindt het 
leuk om zelf een bedrag te bepalen. 
Ook vinden ze het belangrijk dat kinderen iets 
meekrijgen van de oorlog, maar wel op een 
kindvriendelijke manier. Ze vinden oorlogsverhalen 
die mensen zelf hebben meegemaakt, het 
interessantst. Dat raakt ze meer en ze kunnen zich 
beter inleven.

Over het algemeen zijn ze dus positief over dit 
concept. Het tijdreizen vinden ze een leuk aspect. 
Alleen vinden ze het jammer dat je overdekt zit in 
een voertuig, als het bijvoorbeeld mooi weer is.  

concepttesting
Om te kijken welk concept het beste bij de 

doelgroep aansluit is er een concept testing 
uitgevoerd. Hierbij worden beide concepten 

uitgelegd aan de doelgroep en wordt door middel 
van een interview gekeken met welk concept de 

doelgroep de meeste raakvlakken heeft. Deze 
concept testing is bij vier gezinnen uitgevoerd met 
kinderen tussen de 8 & 12 jaar. Hierin kwamen de 

volgende punten naar voren.

Highlights // TIME TRAVELLER
Het concept is wel duidelijk. De oude 

oorlogsvoertuigen worden gewaardeerd door zowel 
de kinderen als de ouders. Het geeft een extra 

dimensie aan het concept en de kinderen vinden het 
geweldig is gebleken uit de test. Het spreekt de 

ouders aan dat alles in de stijl van de destijds 
beleefde oorlogsavonturen wordt gevormd. Ze 

zouden het leuk vinden als er een dagprogramma 
aan gekoppeld zou worden, want dan is het voor de 
kinderen ook duidelijker wat ze die dag gaan doen. 
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voorstel om de bezoekers zelf te mogen laten 
bepalen wat ze voor Code 1944 willen betalen, vindt 
de doelgroep niet zo slim, ze denken dat ze dan niks 
zullen geven. Ze willen van tevoren weten hoeveel 
het waard is om het te doen. Ook zien ze liever een 
activiteit bij de steen, zo weten ze waar ze naartoe 
werken.

Over het algemeen zijn ze dus positief over dit 
concept. Ze vinden het avontuurlijk, spannend en 
leuk om via codes de weg naar de steen te 
ontcijferen. Ze zitten op deze manier niet aan 
dingen vast en kunnen dus evengoed een vrije dag 
hebben. 
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 Highlights // CODE 1944
Het concept is duidelijk. De doelgroep vindt het 

avontuurlijk, spannend en in de sfeer van de oorlog. 
Ze missen misschien wel een beetje het 

oorlogselement, het moet goed naar voren komen 
dat het in de oorlog ook ging om codes. Ze vinden 

het een goede manier om de kinderen ‘enthousiast’ 
te maken om vervolgens bij de steen dieper stil te 

staan bij de oorlog. Ze vinden het erg leuk om 
moeite te moeten doen om de codes te kraken, deze 

moeten echter niet te moeilijk zijn. Het wordt 
hierdoor een leuke dagtrip. De ouders zouden de 

kinderen er goed bij kunnen helpen. Ze leren codes 
te kraken om bij de steen te komen. Inzet hebben ze 

hiervoor nodig. Bij de steen leren ze iets over de 
geschiedenis, wat een leuke en leerzame dag tot 

gevolg heeft.
De ouders vinden het fijn dat ze zelf vorm kunnen 

geven aan de dag, ze zitten niet vast aan een tijd, 
waardoor ze zelf ook de rust kunnen pakken op de 

dag. Ze zouden wel iets willen nuttigen aan het 
einde van de dag, om de dag af te sluiten.  Het 



  

haalbaarheidsanalyse
– – – + / – + + +

Doelgroep T C

Financieel T C

Technisch T C

Organisatie T C

Makkelijk T C

– –       : NIET HAALBAAR 
 ++       : HAALBAAR
   T        : THE TIME TRAVELER
   C        : CODE 1944

De haalbaarheidsanalyse geeft 
duidelijk aan dat het concept Code 

1944 positiever uitvalt dan The Time 
Traveler. Hieronder wordt uitgelegd 
waarom iets wel haalbaar is of niet. 

Hierdoor wordt een duidelijker beeld 
gevormd van de keuze voor Code 

1944.
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REDEN HAALBAAR REDEN NIET HAALBAAR

DOELGROEP De doelgroep zal dit 
zeker aanspreken.

De meisjes die in de doelgroep vallen zullen minder aangesproken worden door 
dit concept

FINANCIEEL Het is erg duur om aan een aantal voertuigen te huren/aan te schaffen. Ook het 
onderhoud is duur.

TECHNISCH De voertuigen hebben vrij veel onderhoud nodig. Dit kan niet door de gemiddelde 
automonteur gedaan worden, maar zal door een expert op het gebied van deze 
voertuigen moeten gebeuren. 

ORGANISATIE Bij het concept The Time Traveler zullen veel organisaties betrokken zijn 
(verhuurders voertuigen, chauffeurs, eventueel managers van locaties, e.d.). Het 
kan lastig zijn om al deze mensen goed op de hoogte te stellen van het concept en 
wat het concept precies inhoudt. 

Het is lastig om organisaties/ondernemers langs de route bij dit concept te 
betrekken, omdat het lange tochten zijn en er misschien niet altijd een 
organisatie onderweg zit.

Vele voertuigen die uit de tijd stammen van de Tweede Wereldoorlog zijn niet 
meer helemaal in tact. Het kost dan ook een hoop om deze allemaal weer 
werkend te krijgen. Mochten de voertuigen wel werken dan is men er erg zuinig 
op. Het is dan eigenlijk ook niet geschikt om er kinderen in te vervoeren tijdens 
deze rit, gezien het feit dat men de kwaliteit van de voertuigen wil behouden. Je 
bent afhankelijk van de staat van voertuigen.

THE TIME TRAVELER
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REDEN HAALBAAR REDEN NIET HAALBAAR

DOELGROEP Bij dit concept zullen zowel jongens als meisjes zich geroepen 
voelen om mee te  willen doen, gezien zij beiden van spanning 
houden en heel nieuwsgierig zijn.

FINANCIEEL Het kostenplaatje wordt lager als objecten in een grotere oplagen 
bestelt worden.
Veel kosten zijn eenmalig (per jaar).
Er zal veel voorwerk gedaan moeten worden door de organisatie 
(bordjes ophangen, vergunningen regelen, e.d.).
De kosten die gemaakt moeten worden zullen gedekt zijn wanneer 
er 164 bezoekers in 1 jaar aan de experience zullen deelnemen.

TECHNISCH Oud ogende kistjes
Het is makkelijk om metalen kistjes een oud ogende look te geven, 
dit kost alleen een zak met aarde.
Maken van bordjes kan door een ander bedrijf worden gemaakt.
Je kunt een vergunning aanvragen voor het plaatsen van 
verwijzingsborden.

Als de code van het hangslot verkeerd 
wordt ingevoerd gaat het kistje niet 
open. Als dit gebeurt verloopt de 
experience niet in een flow en zal dit 
een grote tegen slag zijn bij de 
kinderen.

ORGANISATIE Het personeel is er verantwoordelijk voor dat alle tassen met de 
kistjes en code boeken klaar liggen als er mensen zijn die de code 
expeditie willen gaan volgen. Dit houd in dat ze wekelijks de 
voorraad in de gaten moeten houden en als deze niet volledig is 
dan zullen ze deze moeten aanvullen en klaar leggen.
Door de borg die men vooraf aan de experience moet betalen, 
zullen de gasten terugkeren naar de onderneming waar ze gestart 
zijn. De kinderen worden hier bijzonder ontvangen waardoor men 
overweegt wat langer bij de onderneming te blijven hangen voor 
bijvoorbeeld een hapje of drankje.

Ieder personeelslid van de 
onderneming  moet op de hoogte zijn 
van het concept, zodat als er mensen 
zijn die de code expeditie willen doen ze 
meteen worden meegenomen in de 
experience van Code 1944. Als het 
personeel zich niet inleeft in het 
concept dan komt het concept niet sterk 
genoeg over, en zal de consument 
bijvoorbeeld niet na afloop iets willen 
nuttigen. 

CODE 1944
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De consument wilt dus de kern van het verleden 
persoonlijk ervaren: de “echte” authentieke 
ervaring. 

CODE 1944 is een route die ondernemingen aan een 
steen van de Liberation Route verbindt. Bij een 
desbetreffende onderneming haal je een tas op 
waarin een codeboekje en een kistje zit. Door codes 
uit het boekje te kraken, ontdek je de weg naar de 
steen. Eenmaal bij de steen aangekomen zal de code 
compleet zijn en hiermee kun je het kistje openen. 
In dit kistje zal een presentje zitten. Dit zal een 
voorwerp zijn van iemand uit het verleden. Door 
middel van storytelling willen wij dit 
communiceren. Het is dus niet écht een voorwerp 
van iemand uit de oorlog, maar dit gevoel 
communiceren wij wel naar de consument toe. Het 
is de bedoeling dat het gezin hun herinneringen van 
deze dag in het kistje stoppen en deze begraven. Een 
jaar later zal de Liberation Route hen een 
herinnering sturen om het kistje op te graven. 

vanuit de filosofie
“ In hypermodern 

society, everthing old, 
and our nostalgia for it, 

have become sales 
techniques and 

marketing tools. ”

– Gilles Lipoversky 

9.
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  Vroeger, in de oorlogstijd, gebruikte men codes om 
met elkaar te communiceren. Door dit terug te 
brengen naar het nu, ervaart de consument het 

verleden persoonlijk. Dit sluit aan op de gedachte 
van Lipovertsky. 

Door naar de consument te communiceren dat het 
voorwerp uit het doosje een “tweedehands” product 

is, gelooft de consument dat dit een authentiek 
voorwerp is. Op deze manier wordt er symbolisch 

kapitaal toegevoegd aan het voorwerp. 

CODE 1944 sluit aan bij het gedachtegoed van 
Lipovertsky, omdat we hiermee de consument de 

geschiedenis persoonlijk laten ervaren. 
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+ Communicatiedoelstelling
Binnen 1 jaar willen we 50% van onze doelgroep 
kennis laten maken met de Liberation Route in de 
omgeving van Eindhoven en willen we onze 
doelgroep aanzetten tot het bezoeken van de 
Liberation Route. 

+ Doelgroep
Gezinnen met kinderen van 8 t/m 12 jaar.

+ Budget
Er is geen budget vastgesteld, hierin worden wij 
volledig vrij gelaten. 

+ Communicatie instrumenten
We willen onze doelgroep op verschillende 
manieren bereiken. Hierbij zien wij de volwassenen 
apart van de  kinderen, waarbij we voor beide 
groepen verschillende communicatiemiddelen 
willen inzetten. Ook willen wij de opa’s en oma’s 
bereiken die dan kunnen dienen als beïnvloeder.

In het communicatieplan wordt uitgelegd hoe 
CODE 1944 het beste kan worden gecommuniceerd 

richting de doelgroep, gezinnen met kinderen 
tussen de 8 t/m 12 jaar.  Deze doelgroep is 

onderverdeeld in twee communicatiedoelgroepen, 
de ouders en de kinderen. Ook wordt de 

communicatie gericht op een doelgroep die invloed 
heeft op de desbetreffende doel, namelijk de opa's 
en de oma's. Deze doelgroep heeft groten deels de 
Tweede Wereldoorlog zelf meegemaakt en wil dit 

verhaal graag delen met hun kleinkinderen.
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+ Communicatiedoelgroep // kinderen: 
De kinderen, die tevens beïnvloeder kunnen zijn,  

willen we bereiken door op scholen de 
nieuwsgierigheid te wekken voor de Liberation 

Route. Denk hierbij aan acteurs of 
oorlogsoverlevenden die hun verhaal doen tijdens 
bijvoorbeeld de weeksluiting en zo de interesse bij

kinderen opwekken voor deze route. 

+ Communicatiedoelgroep // ouders: 
De ouders, die tevens de initiatiefnemers en 

informatieverzamelaars zullen zijn, willen we 
bereiken door middel van social media en de 

website van de Liberation Route. Daarnaast willen 
we in verschillende ondernemingen, passend bij de 

Liberation Route, kleine stenen neerleggen met 
daaraan een verwijzing naar de Liberation Route. 

Ook zal er, een jaar nadat ze het kistje begraven 
hebben, een mail of brief worden verzonden naar de 

desbetreffende personen, waarin zal staan dat het 
tijd is hun kistje te openen. 

+ Communicatiedoelgroep // Opa’s & Oma’s: 
Door reclame te maken in lokale kranten en folders 
willen wij deze doelgroep bereiken met als doel dat 
zij hun (klein)kinderen willen laten ervaren hoe het 
er in de oorlog aan toe ging. 

Alle communicatiemiddelen die wij gebruiken 
zullen geheimzinnig/authentiek worden 
vormgegeven zodat het perfect aansluit bij ons 
concept. Eventueel zouden we via deze 
communicatiemiddelen een voorproefje kunnen 
geven van de route. Je zou eventueel een startactie 
van een maand kunnen houden om zo extra 
aandacht te wekken. Denk hierbij aan een code die 
een maand lang geldig is, waarmee de consument 
een extra presentje ontvangt tijdens de wandeling 
en hierdoor extra getriggerd wordt om de Liberation 
Route te bezoeken.
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10.
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SITUATIESCHETS & 
PROBLEEMSTELLING

De Liberation Route bestaat op dit moment 
één jaar. Ze krijgen echter nog weinig 

bezoekers en weinig mensen weten dat dit 
concept bestaat. De Liberation Route vraagt nu 

van ons of wij ervoor kunnen zorgen dat meer 
mensen de stenen van het concept gaan 

bezoeken en of zij gekoppeld kunnen worden 
aan ondernemers. De Liberation Route wil 

weten hoe zij over 10 jaar succesvol kunnen 
zijn. In het plan hieronder ziet u welke acties 

er ondernomen moeten worden om de 
conceptversterking te ‘lanceren’

In het projectplan vindt u de algemene achtergrond van u als 
opdrachtgever, een situatieschets en de probleemstelling waar met CODE 

1944 op in is gespeeld. Daarna volgt een plan hoe u CODE 1944 kunt 
implementeren. Hierin zijn de activiteiten, kosten en planning 

weergegeven. 

ACHTERGROND

Bedrijf:         Vrijetijdshuis Brabant
Vestiging:         Tilburg
Concept:                  Liberation Route
Contactpersoon:    Katell Vierstraete 
Website:        www.liberationroute.com 

De Liberation Route laat u beleven wat zich 
in 1944 en 1945 afspeelde in 
Noord-Brabant, rondom Arnhem en 
Nijmegen en op de Veluwe. Op ruim 80 
locaties in de wijde omgeving liggen 
veldkeien, de zogenoemde luisterplekken. 
Op iedere luisterplek is een hoorspel te 
beluisteren over de indrukwekkende 
belevenissen van één of meerdere personen 
in de jaren 1944-1945.
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Wie Functie Mail

Vrijetijdshuis Brabant 
Liberation Route

Opdrachtgever info@vrijetijdshuis.nl

Katell Vierstraete Opdrachtgever & 
Contactpersoon

Katell.vierstraete@vrijetijdshuis.nl 

Femke Gommans Opdrachtnemer femkegommans@gmail.com

Ananda Avalon Liem Opdrachtnemer anandaliem@live.nl 

Eline Maas Opdrachtnemer elinemaas88@hotmail.com 

Jeroen Maas Opdrachtnemer maas.jjj@gmail.com 

Anne Pereira Opdrachtnemer mail.annepereira@gmail.com 

Puck van Rijn Opdrachtnemer puckvanrijn@home.nl 

Iris Sandifort Opdrachtnemer iris_jackie11@hotmail.com 

PROJECTORGANISATIE

mailto:info@vrijetijdshuis.nl
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Dit is de implementatieplanning voor CODE 1944 
vanaf week 15 voor de Liberation Route. De taken 

kunnen verdeeld worden zoals de Liberation Route 
dat zelf wil. Wij zijn niet bekend met interne zaken 

en personen, maar door deze planning aan te 
bieden, kunnen zij zelf taken per functie verdelen.

het implementatieplan

Week Activiteit Benodigdheden Kosten

15 Gesprek met de gemeenten 
over vergunningen voor 
het plaatsen van bordjes.

Afspraak met de gemeenten. ● Voor afspraak worden geen 
kosten gerekend.

● Voor het plaatsen van de 
bordjes wel. Deze 
verschillen per vergunning

15 Een gepaste onderneming 
zoeken op ongeveer 500 a 
1000 meter afstand van de 
steen + contract afsluiten

Plattegrond, google maps, 
contract  

n.v.t. 

De uitwerking van het concept zal eerst plaatsvinden 
in de omgeving van Eindhoven, maar dit zou later 
toegepast kunnen worden op vrijwel elke steen. De 
planning is dus gebaseerd op twee stenen, waaraan 
een onderneming gekoppeld kan worden. 
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Week Activiteit Benodigdheden Kosten

15 Route uitstippelen van 
onderneming naar steen.  
Dit zal vooral plaatsvinden 
in de omgeving van oude 
gebouwen en plaatsen 
waar iets oorlog 
gerelateerd is gebeurd.

Plattegrond, google maps n.v.t.

16 / 17 Codes bedenken voor 
desbetreffende route 

n.v.t n.v.t. 

18 Code boekjes (± 100) laten 
maken en drukken 

Drukkerij, Codes €11,50 per stuk
€11,50x10=€115,-

19 /20 Bordjes laten ontwerpen + 
maken

Ontwerper, vormgever, 
uitvoerder

Afdeling

21 ● Kistjes
● Slotje
● Inhoud kopen

n.v.t. ● €9,- per stuk 
● € 11,10 per stuk
● € 5,-

21 Verhalen bedenken die 
aansluiten bij de inhoud 
van het kistje.

Storyteller Afdeling van Liberation route

22 Tas met 
gebruiksmaterialen 
inkopen 

n.v.t. €10,99 per tas
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Week Activiteit Benodigdheden Kosten

22 Bordjes ophangen op de 
desbetreffende plaats

Gereedschap €14,- per uur, manuren

23 Uitzoeken of er reclame 
gemaakt mag worden op 
een basisschool 
Afspraak maken met 
desbetreffende basisschool

n.v.t /

23 Steentjes met aanwijzing 
brengen naar 
desbetreffende 
ondernemingen 

De stenen met aanwijzingen €50,-

24 Acteurs inhuren voor 
toneelstuk op basisschool

Oorlog overlevende, verhaal, 
acteurs, podium, plek 

+/- tussen €100 en €500,-
Dit verschilt per acteur. U kunt 
ook een oproep doen op 
studenten.

25 Acteurs een kleinigheidje 
meegeven die ze aan de 
leerlingen kunnen geven 
na het toneelstuk

Een kleinigheidje 
(bijvoorbeeld: een steen met 
aanwijzing, een code die 
gekraakt moet worden)

+/- €20,-
De acteurs worden ingehuurd. 

26 / 27 / 
28 / 29

Reclameacties laten 
doorlopen; ook via social 
media en websites

● Folders 
● Stenen met aanwijzing
● Facebook reclame, 
● Reclame op scholen enz.

● € 37,45 (250 st)
● € x
● Dit hangt af van de 

hoeveelheid reclame.
● In overleg met basisscholen



  

Wanneer Activiteit Wie

1 jaar nadat de 
bezoekers zijn langs 
geweest 

Een brief/mail ter herinnering opsturen; 
‘graaf het kistje op, en open het’ 

Liberation Route

Wekelijks De extra gebruiksmaterialen controleren 
(op bijv. batterij)

De ondernemers waar je deze 
gebruiksmaterialen kunt afhalen

PLAN VAN NAZORG
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Dit is een jaarbegroting 
van het concept CODE 
1944 gebaseerd op het 

break-even point.

de begroting
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CONCEPTTESTING // THE TIME TRAVELER

+ GEZIN #1
Is het concept duidelijk? 
Ja eigenlijk wel, we vragen onszelf wel af hoe we weten wanneer we op de hoogte worden gebracht wanneer 
deze dag dan plaats zou vinden.

Wat spreekt jullie aan? Waarom?
De oude voertuigen spreken ons zelf erg aan, gezien deze dan ook werkelijk tijdens de oorlog gebruikt zijn, het 
geeft een extra dementie.

Wat spreekt jullie niet aan? Waarom?
Onze oudste dochter zou het minder leuk vinden, omdat ze in een oud voertuig ''moet'' en gezien zij al een 
beetje aan het puberen is zou ze zich er niet erg lekker bij voelen. de jongste twee daarentegen vinden het 
geweldig.

Wat zouden jullie toevoegen? Waarom?
Het zou fijn zijn als we een duidelijk dagprogramma zouden hebben, zodat we onze kinderen wel wat 
duidelijkheid kunnen geven als ze vragen hebben. Kunnen wij heel de dag met voertuigen mee of maar 1maal 
met 1 voertuig, wat is de route?

Is dit een activiteit die je met je kind zou willen doen?  Waarom wel en waarom niet?
Ja we zouden het heel leuk vinden om met onze kinderen te gaan doen, al zouden onze dochters het iets 
minder graag willen doen dan onze jongens.

Zouden jullie bereid zijn om iets te nuttigen bij de onderneming waar je de codekaart ophaalt en inlevert? 
Waarom wel en waarom niet?
Dat vinden wij een leuke twist aan het hele concept. Je zou ook naar een open dag op vliegbasis  Gilze-Rijen  
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kunnen gaan om oude voertuigen(vliegtuigen) te zien en zelf niks te kunnen doen, maar om zelf iets te mogen 
bepalen geeft ons de kans om een soort van extra's te geven aan de organisatie als ze ons een mooie dag 
hebben bezorgd. 

ERG LEUK CONCEPT ALLEEN NIET ERG VERNIEUWEND, WE KENNEN DE ''OPTOCHTEN'' MET OUDE 
VOERTUIGEN, MAAR HET ZELF MOGEN BEPALEN WAT JE ER VOOR GEEFT VINDEN WE LEUK.

* Tijdens de uitleg van Code 1944 voor de ouders, heb ik dezelfde vragen gesteld als bij The Time Traveller, 
zodat ik een goed beeld zou krijgen van het verschil. Ik heb dan ook de vragen hieronder weg gelaten.

* Opmerkingen die de kinderen gaven tijdens mijn uitleg van het concept:
- Echte oude voertuigen? Zijn die ook helemaal verroest? En zitten daar dan opa's in? Zitten daar ook nog 
geweren en pistolen in? 
- Oorlogsgeluiden klonken, gemaakt door twee jongetjes
- Wat gebeurt er dan bij de steen? Is die steen dan enorm groot? Hoe komt die steen daar?

+ GEZIN #2
Is het concept duidelijk?
Het concept is erg duidelijk. We vinden het een erg leuk idee om met een oud voertuig vervoerd te worden. Dit 
geeft iets speciaals aan het dagje uit.

Wat spreekt jullie aan? Waarom?
Het idee dat we dus met een oud voertuig kunnen rijden. Dit zal onze zoon ook erg leuk vinden. Verder kun je 
meer stenen bezoeken, doordat we met een voertuig vervoerd worden.

Wat spreekt jullie niet aan? Waarom?
Wij vinden het over het algemeen een erg leuk idee. Maar misschien zouden jullie er nog iets leuks bij kunnen 
verzinnen voor de kinderen zodat ze zich niet gaan vervelen in de auto.



  

46

Hoeveel heb je ervoor over om deel te nemen aan The Time Taveler?
Maximaal 25 euro. 

Vinden jullie het belangrijk dat kinderen weten van WOII? 
Ja, hoe meer je van geschiedenis weet, hoe meer je leert over nu en hoe je het kunt toepassen.

+ GEZIN #4
Met de kinderen:
Wat vind je van oorlogsvoertuigen? Welke van de beschikbaar gestelde voertuigen?
In ieder geval voertuigen met camouflage.

Speel je wel eens oorlogje? Waarom? Hoe zou dat leuk kunnen worden?
Ja, dat is super vet (geen nadere reden gegeven). Voor meisjes kan het ook leuk zijn als ze zustertje mogen 
spelen (antwoord gegeven door een jongen).

Denk je wel eens spelenderwijs over oorlog?
Nee, maar ik vind CoD BO super vet. Maar dat kan ik alleen bij een vriendje spelen, want dat mag van mijn 
ouders niet.

Op welke manier zouden  jullie een steen interessant vinden?
??

Vinden jullie het leuk om te verkleden als soldaat of officier voor zo’n reis?
Ja.

Zijn oorlogsdingen echt iets voor jongens? Waarom?
Kinderen: Nee.  Ouders: Ja, dat is een algemeen gegeven.
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Met de ouders:
Wat vind je van je van het concept en hoe zie je het voor je? Wat spreekt je aan/niet aan en waarom? Wat 
missen jullie? Waarom?
Op zich een origineel idee, maar kinderen kunnen niet zolang stil zitten en luisteren. We missen iets waardoor 
ze zich kunnen uitleven.

Wat vind je van het concept, wat zou je toevoegen ?
Spelletjes erin verwerken.

Zijn oorlogsverhalen interessant? Welke?
De films in ieder geval wel. Van de oudere generatie worden de verhalen een beetje teveel herhaald.

Vind je een show (live optreden) leuk Waarom?
Ja, maar zoals eerder gezegd moeten de kinderen ook iets te doen hebben (energie kwijt kunnen).

Hoeveel heb je ervoor over om deel te nemen aan The Time Traveler?
Gelijk aan een kaartje van het vroegere “Land van Ooit” dat is namelijk ook veel show.

Vinden jullie het belangrijk dat kinderen weten van WOII?
Ja, maar zonder teveel angst en bloedvergieten. Die oorlogsfilms zijn ook voor 12 of16 jaar en ouder.
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CONCEPTTESTING // CODE 1944

+ GEZIN #1
Is het concept duidelijk? 
Goede oplossing: een weg naar de steen i.p.v. de weg tussen stenen

Wat spreekt jullie aan? Waarom?
We kunnen zelf ook nog vorm geven aan de dag, we zitten niet vast aan een tijd waardoor we zelf ook onze 
rust   kunnen pakken op de dag.

Wat spreekt jullie niet aan? Waarom?
Onze jongens houden ontzettend van ''geheime codes'', daar kunnen ze helemaal in opgaan. 

Wat zouden jullie toevoegen? Waarom?
De meiden weten niet waar ze naar moeten zoeken, wat ergens wel goed voor ze is, want dan zullen ze eerder 
mee doen. 

Is dit een activiteit die je met je kind zou willen doen?  Waarom wel en waarom niet?
Het is zeker een activiteit die we met de jongens zouden ondernemen, zolang er bij de steen ook iets 
spannends gebeurt.

Zouden jullie bereid zijn om iets te nuttigen bij de onderneming waar je de codekaart ophaalt en inlevert? 
Waarom wel en waarom niet?
Het is niet echt uitdagend om de jongens enthousiast te maken over waar ze naar aan het zoeken zijn. Er 
gebeurt ter plekke te weinig, zijn wij van mening.

Als er bij de steen een extra activiteit zou zijn, dan zouden onze jongens het leuker vinden dan nu.   
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* Geluiden die ik opving van de reacties van de kinderen:
- Dingen zoeken is altijd leuk, dat is net als wat wij met vriendjes doen maar dan in het ''echt''
- Wat moeten wij dan zoeken? Kan dat alles zijn? Ook wolken en rijdende auto's? 
  (behoorlijke vrije fantasie)
- Gebeurt er hier hetzelfde bij de steen als bij de vorige test? Dan is de weg zoeken leuker dan wat er gebeurt   
   bij de steen.
- Ik weet niet of ik begrijp wat er gebeurt bij de steen.

+ GEZIN #2
Is het concept duidelijk?
Ja het is meteen duidelijk. Erg leuk!

Wat spreekt jullie aan? Waarom?
Ik zie het al helemaal voor me. De kinderen gaan de codes kraken en gaan er helemaal in mee. Ik denk ook dat 
ze het erg leuk zullen vinden.

Wat spreekt jullie niet aan? Waarom?
Niets eigenlijk, het is erg leuk bedacht. Wel zou je rekening mee moeten houden dat het niet te moeilijk wordt 
voor de kinderen.

Wat zouden jullie toevoegen? Waarom?
Je zou het wel zo moeten vormgeven dat meerdere kinderen tegelijkertijd de codes kunnen kraken. Of dat ze 
met z’n allen samen bezig zijn bedoel ik meer.

Is dit een activiteit die je met je kind zou willen doen? Waarom wel en waarom niet?
Ja, ik vind deze dan ook leuker dan de time travee. Bij dit concept zijn de kinderen zelf bezig. Verder is het 
natuurlijk erg spannend waar je uitkomt. Hier kun je nog meer een gezinsdagje van maken dan bij het andere 
denk ik.



  

Zouden jullie bereid zijn om iets te nuttigen bij de onderneming waar je de code kaart ophaalt en inlevert? 
Waarom wel en waarom niet?
Ja, om dezelfde reden als hiervoor.

+ GEZIN #3
Is het concept duidelijk? Zijn er vragen? Hoe zien jullie het voor je?
Ja. Geen vragen

Wat spreekt jullie aan? Waarom?
Het is avontuurlijk, dat maakt het spannend en in de sfeer van de oorlog. 

Wat spreekt jullie niet aan? Waarom?
Ik vind het eigenlijk wel een leuk concept, ik heb geen idee. Je bent afhankelijk van het weer. 

Wat missen jullie? Waarom?
Misschien een beetje het oorlogselement. Je moet het echt naar voren laten komen dat het in de oorlog ook zo 
ging met codes. 

Wat zouden jullie toevoegen? Waarom?
Oorlogselementen. 

Hoe zouden jullie het vinden om zelf de prijs te mogen bepalen wat je betaald voor zo’n uitstapje?
Niks. Dan geef ik liever geen geld, als ik niet verplicht ben. Ik wil van tevoren weten hoeveel het waard is om 
dit te doen. 

Hoe zouden jullie het vinden om moeite te moeten doen om de codes te kraken? Waarom?
Leuk! Je hebt dan niet een saaie steen of route. Je gaat echt iets doen op die dag. Je zet je meer in om het te 
vinden. 
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Is dit een activiteit die je met je kind zou willen doen?  Waarom wel en waarom niet?
Ja, wel. Je kunt je kind de codes laten zien en proberen met je kind de codes te kraken. 

Zouden jullie bereid zijn om iets te nuttigen bij de onderneming waar je de code kaart ophaalt en inlevert? 
Waarom wel en waarom niet?
Tijdens het ophalen denk ik niet. Dan begin ik net, dus dan doe ik dat niet. Bij het inleveren wel, om de dag af 
te sluiten. 

Vinden jullie Code 1944 een nuttige invulling om de kinderen kennis bij te brengen over de geschiedenis? 
Waarom wel en waarom niet?
De code zelf waarschijnlijk niet. Je leert niks door deze code, maar je leert wel codes te kraken en bij de steen 
te komen. En bij de steen leer je de geschiedenis van die plek. 

+ GEZIN #4
Is het concept duidelijk? Zijn er vragen? Hoe zien jullie het voor je?
Concept is duidelijk voor zowel kinderen (die het nog steeds speurtocht noemen) als voor de ouders.

Wat spreekt jullie aan? Waarom?
Kinderen: puzzels zijn altijd leuk. Ouders: goede en leuke manier om een dag mee vol te krijgen.

Wat spreekt jullie niet aan? Waarom?
Ouders: in de winter is het beter om niet te lang stil te blijven staan. Kinderen: niks.

Wat missen jullie? Waarom?
Ouders: de vorige keer zei je iets over een app., dat lijkt ons een leuke toevoeging.

Wat zouden jullie toevoegen? Waarom?
Ouders: app., kinderen: spelletjes (diefje met verlos of iets dergelijks).
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Hoe zouden jullie het vinden om zelf de prijs te mogen bepalen wat je betaald voor zo’n uitstapje?
Ouders: op zich een goed idee, maar op die manier begin je wel te twijfelen of het wel goed genoeg is

Hoe zouden jullie het vinden om moeite te moeten doen om de codes te kraken? Waarom?
Kinderen: COOL!, nog nooit gedaan!   Ouders: Is dat niet te moeilijk? De Duitsers konden die berichten ook al 
niet ontcijferen, hoe moeten kinderen dat dan doen? (uitgelegd wat  morse code is)

Is dit een activiteit die je met je kind zou willen doen?  Waarom wel en waarom niet?
Ouders: Op het moment dat we besluiten te gaan wandelen of fietsen lijkt ons dit een leuke afwisseling voor 
de kinderen.

Zouden jullie bereid zijn om iets te nuttigen bij de onderneming waar je de code kaart ophaalt en inlevert? 
Waarom wel en waarom niet?
Weet ik nog niet. Tijdens het wandelen of fietsen komen we naderhand altijd wel bij een horeca gelegenheid 
terecht, maar dat is erna! Nu moeten we van tevoren gaan bedenken waar we naderhand iets willen nuttigen. 
Dat haalt de ongebondenheid van een wandeling een beetje weg.

Vinden jullie Code 1944 een nuttige invulling om de kinderen kennis bij te brengen over de geschiedenis? 
Waarom wel en waarom niet?
Als ik het goed begrijp is jullie concept dus gespitst op de route naar de steen. Ik denk wel dat het goed is om 
kinderen op deze manier “enthousiast” te maken om vervolgens bij de steen dieper stil te staan bij de oorlog
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