
 

Uitleg voor het 
aanleveren van 
informatie 

 

Wij verzoeken u om uw hulp met het vullen van onze door de provincie gesubsidieerde app voor de 

75 jaar bevrijding genaamd “Limburg Bevrijd(t)”.  

Bezoek voor meer informatie over het project de website www.limburgbevrijd.nl  

 

In het algemeen zijn wij op zoek naar de volgende data: 

 Informatie over gebeurtenissen uit de 2e Wereld Oorlog in Limburg. Eventueel met 

foto(‘s) 

 Artikelen of verhalen uit of over de oorlog met of zonder een foto erbij van het 

onderwerp 

 Quizvragen met 4 antwoorden over officiële “Liberation Route” punten in Limburg 

 Een kort stukje tekst over de originele bevrijding van elke gemeente 

 Coupons van ondernemers in Limburg (Zie www.limburgbevrijd.nl) 

 Activiteiten die worden georganiseerd voor de 75 jaar bevrijding (Deze kunnen 

aangemeld worden op www.limburgbevrijd.nl) 

 

Burgers kunnen één voor één verhalen en foto’s aanleveren via onze website, maar we 

moeten waarborgen dat de app goed gevuld is. Daarom zijn wij op zoek naar partijen die al een 

hoop data hebben en deze met ons willen delen in een bulk. Dit kan op meerdere manieren. Als 

uw data in een database staat is het enorm makkelijk, anders zullen we even langs moeten 

komen met een harde schijf. 

 

Kunt u ons helpen?  

Bel: 06 43 55 26 59 

Mail: ricardo.frederiks@bad-dice.com 

 

Zou u de vraag ook kunnen delen binnen uw netwerk? U kunt dit document 

dan meesturen. 

Op de volgende pagina’s treft u meer informatie over het format voor het 

aanleveren van de data en hoe deze data gebruikt gaat worden in de app.  

http://www.limburgbevrijd.nl/
http://www.limburgbevrijd.nl/
www.limburgbevrijd.nl
mailto:ricardo.frederiks@bad-dice.com


Wat u bij ons aanlevert verkappen wij in de app onder een van de volgende noemers: 

 

   
Herdenkingspunt Verloren foto’s Brieven 

 
Spelers krijgen 
informatie over dit punt 
in het spel en ze kunnen 
eenmalig punten 
verdienen door het 
herdenkingspunt te 
“claimen”. Als er 
historische foto’s bij zijn 
dan worden deze ook 
getoond. 

 
Ingestuurde verhalen 
met foto worden 
omgezet in verloren 
foto’s. Dit zijn 
verzamelbare foto’s 
waarvan het verhaal vrij 
kan worden gespeeld bij 
een herdenkingspunt 

 
Ingestuurde verhalen 
zonder foto worden 
omgezet in brieven. 
Deze kunnen spelers 
verzamelen. 

 

 

Quizzen 

- Levert u een officiële “Liberation Route” punt aan? Deze punten worden ook gewoon 

herdenkingspunten, maar dan met een extra optie erbij om een quiz te voltooien voor 

punten. 

 

In de volgende kopjes worden de formats toegelicht waarin data aangeleverd dient te worden 

om het in de app te kunnen verwerken: 

 

Herdenkingspunt 
 

 

Met de volgende gegevens kunnen wij een herdenkingspunt in de app 

plaatsen: 

 Een locatie 

 Een omschrijving van de gebeurtenis 

 Relevante historische foto(’s) (Optioneel) 

 Een datum (Optioneel) 

 

Oorlogsmonumenten en Liberation Route punten kunnen perfect dienen als herdenkingspunten. 



Brieven 
 

 Als u ons verhalen of artikelen toestuurt zonder een foto van het 

onderwerp dan wordt dit een brief.  

 Brieven liggen verspreid door heel Limburg en kunnen worden 

verzameld. 

 De tekst mag ook als foto worden gestuurd, zo hoeft een stuk uit 

een oude krant bijvoorbeeld niet worden overgetypt. 

 

 

 

 

Verloren foto’s 

 
 Als u ons verhalen of artikelen toestuurt met een foto van het onderwerp 

erbij dan wordt dit een “Verloren foto”.  

 Verloren foto’s liggen net als brieven verspreid in Limburg en kunnen 

worden verzameld. 

 Bij de eerder beschreven herdenkingspunten kunnen de verhalen achter 

deze foto’s worden vrijgespeeld 

 De tekst mag ook als foto worden gestuurd, zo hoeft een stuk uit een oude 

krant bijvoorbeeld niet worden overgetypt. 

 

 

 

 

 

Alvast bedankt voor uw hulp! 

 

 

 

 


