
Tips voor boeken, films en activiteiten 
Bij Open Deur januari 2015: Kou 
 
BOEKEN 

 
Hubert Mingarelli: Een maaltijd in de winter. (Meulenhof 2014) 

Drie soldaten krijgen vrijstelling van het dagelijks fusilleren van 

gevangenen als ze in het bevroren woud op zoek gaan naar Joden die 

zich daar schuilhouden. Op de terugweg naar het kamp delen ze de 

maaltijd met de opgepakte Joodse man. Door die ogenschijnlijk 

eenvoudige handeling komen ze voor een groot dilemma te staan: hoe 

leid je iemand naar het schavot als je de dag ervoor nog de maaltijd met 

elkaar hebt gedeeld?  

 
Max Velthuijs: Kikker in de kou. (Leopold, 1992) 
Het is winter. Er ligt sneeuw en ijs. 
Alle dieren houden van de frisse kou. 
Eendje in haar verenpak, Varkentje met haar speklaagje en Haas in zijn 
bontvacht. 
Alleen Kikker, die heeft helemaal niets. 
Hij vriest bijna dood... 
 

Peter van Gestel: Winterijs. (De Fontein, 2003) 

Jeugdroman over het grote verzwijgen van vlak na de oorlog, over het 

(be-)vriezen en (ont-)dooien, over het eerst niet en later wel verwerken 

van verdriet. In de ijzig koude winter van 1947 zwerft de tienjarige 

Thomas in zijn eentje door de stad. Thomas raakt bevriend met Zwaan, 

een stille jongen, en wordt verliefd op Zwaans nicht van 13. Dan 

emigreert Zwaan naar Amerika. Langzaam maar zeker dringen de 

gruwelen van de oorlog tot Thomas door. 

Tip: lessuggesties bij dit boek, voor de brugklas 

Seasons Winterkou warmkost (Tirion, 2003) 
De beste ideeën om te overwinteren uit ruim tien jaar Seasons zijn 

verzameld in het Seasons WinterBoek, een handboek met aandacht voor 

alles wat er in en om het huis gebeurt van november tot en met maart.  

Met onder andere tips voor natuurfoto’s wintertuin, vuurstarters, 

windlichten, recepten, winterse adressen en ruimte voor eigen notities. 

 

 
Pierre Szalowski: Vissen veranderen bij kou van zwemrichting 
(Lebowski, 2011, vert. R. Kwakkel) 
Een 11-jarige jongen in Canada wil de scheiding van zijn ouders niet 

accepteren. Een dagenlang durende, alles ontwrichtende ijzel die hijzelf 

in gang denkt te hebben gezet, heeft het resultaat dat hij wenst. De ijzel 

heeft ook uitermate positieve gevolgen voor het bonte gezelschap 

buurtgenoten.  

http://www.woutertjepieterseprijs.nl/WPP/Lestips/ls_07.asp


FILMS 
 

Pijn van de kou (Sportpaleis De Jong, 2003)  

Documentaire van 19 minuten, bekroond met het Gouden Beeld. 

Een reconstructie van een legendarische etappe in de Ronde van 

Italië van 1988 met tweeNederlanders in de hoofdrol. Erik Breukink 

en Johan van de Velde streden tegen snijdende wind, sneeuw en 

vrieskou. De een overwon, de ander ging ten onder.  

Bekijk de documentaire op wielrennen24.nl 

 
The Day After Tomorrow (Roland Emmerich, 2004) 
Actie/Science Fiction, 124 minuten. (Trailer) 
Weerdeskundige Jack Hall waarschuwt met weinig succes voor de 
invloed die de opwarming van de aardbol zal hebben op het 
klimaat. Wanneer het noordelijk halfrond van de planeet 
daadwerkelijk het slachtoffer wordt van tornado's, overstromingen 
en gigantisch lage temperaturen wordt hij eindelijk serieus 
genomen. Terwijl het zuiden van Amerika in allerijl wordt 
geëvacueerd, wordt de noorderlingen geadviseerd binnen te 
blijven. Hall gaat naar het noorden, op zoek naar zijn zoon, die 
samen met enkele medestudenten gestrand is in een bibliotheek. 
 
 
 
Winterstilte (Sonja Wyss, 2008) 
In een ingesneeuwde blokhut leven een weduwe en haar vier 
volwassen dochters met hun verlangens naar liefde en intimiteit. 
Het sterke katholieke geloof en een al jaren durende rouwfase 
dwingen hen tot een leven van kuisheid. Geheimzinnige 
hertmannen brengen verandering in hun bestaan. 
 
Winterstilte is een van de vier films die werd geselecteerd voor het 
kunstzinnige filmproject met de Mondriaan Stichting De 
Verbeelding. 
 
 
 
 
Frozen (Chris Buck en Jennifer Lee, 2013) (Trailer) 
De bergbeklimmer Kristoff en een jong meisje genaamd Anna 
reizen met een stel rendieren over de besneeuwde bergtoppen en 
gevaarlijke kliffen. Ze zijn op zoek naar Anna's zus Elsa, de 
legendarische Sneeuwkoningin, om de eeuwigdurende winter die 
over hun koninkrijk gevallen is te beëindigen. Op hun tocht 
ontmoeten ze mystieke trollen en de hilarische sneeuwman Olaf en 
zullen ze de natuurelementen moeten overwinnen om het koninkrijk 
te redden. 
 
 
 
 
 

 

http://wielrennen24.nl/sportpaleis-de-jong-pijn-van-de-kou/
https://www.youtube.com/watch?v=S32HK2W9sFs
https://www.youtube.com/watch?v=sqjlhBERjVY


 
Ice Age (Chris Wedge, Carlos Saldanha 2002-2012) (Trailer) 
Animatieserie over vier heldhaftige dieren in de ijstijd. 
Twintigduizend jaar geleden strekten gletsjers zich uit over de 
aarde en overal vluchtten de dieren voor de dreigende ijstijd. De 
luiaard Sid, mammoet Manny, sabeltandtijger Diego en eekhoorn 
Scrat werken in het eerste deel samen om een mensenkind te 
herenigen met zijn familie. Hiervoor moeten ze lavapoelen, 
verraderlijke ijsgrotten en de nodige hinderlagen trotseren. Zo 
worden deze komische, prehistorische vrienden de eerste helden 
op aarde... In de volgende delen maken ze weer nieuwe avonturen 
mee. 
 

 
 
Die grosse Stille/Into the great Silence (Philip Gröning 2006) 

Documentaire over het leven in het kartuizerklooster La grande 

chartreuse. Na jaren kreeg de filmmaker toestemming om in het 

klooster te filmen onder voorwaarde dat hij het leven van de 

monniken zou delen, geen team zou meebrengen, geen (extra) 

belichting zou toepassen en geen muziek zou toevoegen. Er wordt 

nauwelijks gesproken in de film. 

 

 

 

LINKS EN ACTIVITEITEN 
 
Kikker in de kou – animatie van het voorleesboek van Max Velthuis (youtube) 
Arbo: Kou op de werkplek (informatie) 
KNMI: Gevoelstemperatuur in de winter (en hoe die te berekenen) 
LICG: Huisdieren en winterkou 
Gazet van Antwerpen: Zo overleef je een nacht in de kou 
Winter-Efteling: tot 1 februari 2015 sprookjespark in wintersferen 
Ook lekker koud: overzicht van nieuwjaarsduiken in Nederland 
Zoek maar uit: 1001 winteractiviteiten 
Ijskristallen maken: van chenilledraad, haken, knippen uit cupcakevormpjes of uit gewoon 
papier of om op te eten (‘zonder kristallen’ is met veel kleine kristallen) 
Bij de kachel coole winterfiguren kleuren kan ook een fijne bezigheid zijn. 
 
MUZIEK 
 
Foreigner: Cold as Ice – tekst, youtube  
The Cure: Cold – tekst, youtube 
Scorpions: Cold – tekst, youtube 
Ludacris: Cold outside – tekst, youtube 
Vivaldi: Winter - youtube 
The Piano Guys: Let it go (Frozen) / Vivaldi’s winter - youtube: optreden in ijzig landschap 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tqdcLzM3ciQ
https://www.youtube.com/watch?v=ktRIcRzvDt0
http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/fysische-factoren/klimaat/kou.html
http://www.knmi.nl/cms/content/80405/gevoelstemperatuur_in_de_winter
http://www.licg.nl/134/praktisch/gezondheid-mens-en-dier/gezondheid-dier/winter-en-kou.html
http://www.gva.be/cnt/dmf20141217_01434167/kamperen-zo-blijf-je-warm-in-de-winter
http://www.efteling.com/winterefteling
http://www.efteling.com/winterefteling
http://www.nieuwjaarsduik.info/
http://www.1001winteractiviteiten.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=GbNihguwQRg
http://www.handwerkles.nl/joomla-overview/haakpatronenenprojecten/325-ijskristallen
http://www.welke.nl/lookbook/Yosemite76/Zelf-maken-kerst/Yosemite76/IJskristallen-maken-van-cupcake-vormpjes.1369161476
https://prezi.com/4khzf6f-ktsm/opdracht-ijskristallen-maken/
https://prezi.com/4khzf6f-ktsm/opdracht-ijskristallen-maken/
http://kleinstukjedan.nl/project-4-het-perfecte-en-makkelijke-zelfmaakroomijs/
http://www.cosmox.nl/boeken/het_grote_winter_kleurboek_creatief_kleuren_zonder_stress_voor_volwassenen-9789461884206?utm_source=google&utm_medium=google_shopping&utm_content=9789461884206&utm_term=hetgrotewinterkleurboekcreatiefkleurenzonderstressvoorvolwa
http://www.songteksten.nl/songteksten/13889/cold-as-ice.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_UdXbMyo1rU
http://www.songteksten.nl/songteksten/147426/cold.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cc5_8zNWlVg
http://www.songteksten.nl/songteksten/266884/cold.htm
http://www.youtube.com/watch?v=teiH8n9BPvM
http://www.songteksten.nl/songteksten/352727/cold-outside.htm
https://www.youtube.com/watch?v=axRniGLJPXE
https://www.youtube.com/watch?v=FCLpqkIDlXs
https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE

