
 
Deze map hoort bij het erfgoedproject ‘Tante van de tijd; erfgoedschatten van Marum .’  
De map bevat beschrijvingen van elf erfgoedprogramma’s voor het primair onderwijs.  

Deze programma’s zijn ontwikkeld door verschillende erfgoedinstellingen in de 
gemeente Marum, in samenwerking met de basisscholen. Naast een korte beschrijving 

van de inhoud van ieder programma biedt deze map praktische informatie voor het 
organiseren van een bezoek aan een van de deelnemende erfgoedinstellingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inleiding 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Beste Leerkracht! 

De school waar u werkt staat in de gemeente Marum. Een gemeente die rijk is aan molens, 
kerken, musea en buitenplaatsen. Erfgoedschatten die zeer de moeite van het bezoeken 
waard zijn. Vandaar dat ze een plek hebben gekregen in het erfgoedproject van de gemeente 
Marum. Een project voor het primair onderwijs, dat als doel heeft om u en uw leerlingen 
kennis te laten maken met de bijzondere locaties in de buurt van jullie school.  

Neem met uw klas de uitnodiging aan en ga op ontdekkingstocht in de eigen gemeente! 
Daarbij kunt u deze map als schatkaart gebruiken. 

Elk erfgoedbezoek zal de leerlingen een beetje rijker maken, zodat ze bij het verlaten van de 
basisschool acht mooie ervaringen op zak hebben. Ervaringen die ze zich later ongetwijfeld 
nog zullen herinneren. 

Een fijne ontdekkingstocht gewenst! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Instellingen en projecten 

Groep Titel Project Erfgoedinstelling 

1 en 2 De beer van Bram Nationaal Rijtuigmuseum 

1 en 2 De Molenmuis 
Molen Niebert en Bibliotheken 
Westerkwartier 

3 en 4 Geknipt voor de kerk Stichting Oude Groninger Kerken 

3 en 4 De groeten van Klaasje Groninger Archieven 

5 en 6 Op stap met Bregtje en Berend Museum ’t Steenhuus Niebert 

6 Op bezoek bij Bunga Pala! Molukse gemeenschap Marum 

7 en 8 Graven onder je voeten Noordelijk Archeologisch Depot Nuis 

7 en 8 Turf in het Zuidelijk Westerkwartier Museum ’t Rieuw Nuis 

7 en 8 Landschapslezen in het Westerkwartier Het Groninger Landschap 

bovenbouw Het drama van Trimunt Heemkundekring Vredewold West 

bovenbouw  De Canon van Marum Heemkundekring Vredewold West 



 

De Map  

Inhoud 
De inhoud van de map bestaat uit elf inhoudelijke beschrijvingen van de erfgoedprojecten 
die zijn gemaakt door erfgoedinstellingen in de gemeente Marum. Daarnaast bieden de 
beschrijvingen praktische informatie die van belang is bij het voorbereiden en organiseren 
van een bezoek aan een instelling. Ook is er een verwijzing opgenomen naar de kerndoelen 
die in de projecten aan bod komen.  

Werkwijze 
De inschrijving voor Erfgoedschatten Leek loopt via Stichting Erfgoedpartners. Inschrijven is 
mogelijk door te mailen naar info@erfgoedpartners.nl. U krijgt een bevestiging met een 
inschrijfformulier en de contactgegevens van de deelnemende instellingen. De school meldt 
alle groepen aan voor de bij de leeftijdsgroep passende projecten. Combinatiegroepen 
maken een keus uit één van de twee geschikte projecten. Het ingevulde inschrijfformulier 
stuurt u terug naar Erfgoedpartners en zij geven de aanmelding door aan de instellingen. 
Voor vragen of verdere uitleg over het inschrijven kunt u terecht bij Erfgoedpartners.  
De leerkracht kiest zelf het moment waarop er met de klas wordt gewerkt rondom een 
erfgoedthema. Voor ieder leerjaar is er een thema beschikbaar. Na het maken van een 
afspraak informeren de medewerkers van de instellingen de leerkrachten verder over de 
inhoud en het verloop van de projecten. De projecten kunnen door de leerkracht naar eigen 
inzicht verder aangevuld worden met extra lessen en activiteiten. 

Voor dit erfgoedtraject is een film gemaakt waarin ’Tante van de tijd’ (Gonda Jonker) het 
programma introduceert bij de leerlingen. Deze film is te vinden op het YouTube-kanaal van 
Six Pool Productions. Het lied dat ‘Tante van de tijd’ zingt is geschreven door Noud Jaspers 
op muziek van Kor van Dijk. De tekst en de bladmuziek vindt u achterin deze map. Het lied is 
te beluisteren op de bij deze map geleverde cd. Er staat ook een karaoke-versie op, zodat de 
leerlingen het lied zelf kunnen instuderen.  

Kosten 
Scholen die deelnemen aan het Erfgoedtraject Marum betalen aan het begin van elk 
schooljaar een bedrag van € 3,50 per leerling (gerekend over het totaal aantal leerlingen op 
1 oktober van het voorgaande schooljaar).Alle entreekosten zijn inbegrepen behalve de 
printkosten voor het downloaden van lesmateriaal, de reiskosten en eventuele extra kosten. 
In sommige gevallen wordt een borgsom gevraagd voor het te lenen materiaal. 

Lesmateriaal digitaal 
Van verschillende projecten kunt u het lesmateriaal digitaal vooraf inzien. Kijk hiervoor op de 
website van Stichting Erfgoedpartners, www.erfgoedpartners.nl.  

Uw ervaringen 
Ervaringen en suggesties van leerkrachten zijn zeer welkom bij de instellingen! Opmerkingen 
kunnen ook per mail gestuurd worden naar  
Stichting Erfgoedpartners (info@erfgoedpartners.nl).  

http://www.museumhuisgroningen.nl/
mailto:info@erfgoedpartners.nl
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De beer van Bram 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project De beer van Bram is bedoeld voor de leerlingen van groep 1 en 2. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

De Beer van Bram is een lesbrief met lessuggesties, te gebruiken in de klas voorafgaand en 
na afloop van het bezoek dat de leerlingen brengen aan de schelpengrot bij Borg Nienoord. 
In de lesbrief zijn suggesties opgenomen rondom drie thema’s die aansluiten bij het 
volksverhaal dat de leerlingen te horen krijgen in de schelpengrot. 
Het pakket De Beer van Bram bestaat uit: 
Een activiteit ter voorbereiding op het bezoek aan de schelpengrot  
Een bezoek aan de schelpengrot bij Borg Nienoord 
Lessuggesties bij drie, op het verhaal aansluitende, thema’s ter verwerking in de klas. De 
leerkracht maakt hieruit zelf een keuze. 
Activiteiten in de school 
De leerlingen bekijken tijdens de voorbereidende activiteit de website van Borg Nienoord. 
Zo maken ze kennis met het huis en de tuin van Bram. 
Na het bezoek aan de schelpengrot wordt het verhaal in de klas verder uitgewerkt binnen 
één van de drie thema’s: Waar woon jij?, Verzamelen en Bewaren of Stout zijn. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 1 en 2 bezoeken een erfgoedlocatie, Borg Nienoord. In de 
schelpengrot laat een verhalenvertelster de leerlingen kennismaken met een oud  
volksverhaal uit hun eigen omgeving. De leerlingen ontdekken dat aan (oude) huizen 
verhalen zijn verbonden en dat die verhalen mondeling doorgegeven kunnen worden. In de 
schelpengrot worden de leerlingen onderdeel van een verteltraditie.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school naar de Schelpengrot. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Tijdens de voorbereidende activiteit bekijken de leerlingen samen met de leerkracht de 
website van Borg Nienoord, www.rijtuigmuseum.nl. Hiervoor is een computer of een 
digibord nodig met internetaansluiting.                               DE BEER 

VAN BRAM 
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Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit 30 minuten, bezoek Schelpengrot 1 uur, 
     verwerking naar eigen inzicht. 
Thema   : Wonen, verzamelen en bewaren, stout zijn. 
Kerndoelen  : 1, 2, 9, 12, 23, 24, 25, 34, 37, 47, 54, 55, 56 (afhankelijk van het  
     thema) 
Periode  : april - juni  
Aanvragen  : Carolien Overweg, Nationaal Rijtuigmuseum 
Contact instelling  : publiek@rijtuigmuseum.nl 
Adres instelling : Nienoord 1, 9351 AC Leek 
Lesmateriaal uitleen : www.rijtuigmuseum.nl voor les 1 en 3 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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De Molenmuis 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project De Molenmuis is bedoeld voor de leerlingen van groep 1 en 2. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

De Molenmuis is een prentenboek voor kleuters dat gaat over een muis die allerlei 
avonturen beleeft in de molen van Niebert. Avonturen met de molenaar, de kat, de hond en 
de meid. Samen vormen ze een boeiend verhaal. 
 
Het pakket De Molenmuis is te leen bij de bibliotheek en bestaat uit: 
- Voor elke leerling een exemplaar van het prentenboek De Molenmuis. 
- Het speelboek De Molenmuis om in de groep mee te werken en thuis te gebruiken. In dit 
speelboek wordt ook aandacht besteed aan de techniek in de molen. 
- Handleiding bij het prentenboek, het speelboek met ideeën voor molenbezoek. 
- Een cd-rom met werkmaterialen voor woordenschatontwikkeling. 
Activiteiten in de school 
- De leerlingen maken hun eigen verhaal aan de hand van verhalend ontwerpen. 
- De leerlingen krijgen het prentenboek herhaald voorgelezen, zowel klassikaal als in kleine  
groepen. 
- De leerlingen knutselen naar aanleiding van het verhaal. 
- De leerlingen leren nieuwe woorden en liedjes. 
- De leerlingen experimenteren met tandwielen. 
- Nadat het prentenboek op school is gelezen en besproken, en de kinderen ermee gespeeld  
hebben, volgt een bezoek aan de molen. Daar maken de leerlingen kennis met de molen en  
de molenaar. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
Leerlingen van groep 1 en 2 worden onderdeel van het verhaal op een echte erfgoedlocatie: 
de molen. In deze molen heeft de muis zijn avonturen beleefd en de molen staat er nog 
steeds. Hierdoor ontdekken leerlingen dat objecten in hun eigen omgeving er vaak al heel 
lang staan. De leerlingen ontdekken dat wind, vroeger en nu, alles in beweging kan zetten en 
dat de molen aan het begin staat van het productieproces van ons brood. 
 

Inbreng ouders 
- Ouders kunnen De Molenmuis ook thuis voorlezen. 
- Ouders kunnen thuis aan de slag met het speelboek om rijke context te bieden voor de  
ontwikkeling van de actieve woordenschat. 
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ICT-gebruik 
Het prentenboek en een cd-rom met werkmaterialen voor woordenschatontwikkeling zijn 
ook digitaal beschikbaar voor het digitale schoolbord. Er is een digitaal prentenboek 
beschikbaar van De Molenmuis. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                       : De school leent het De Molenmuis pakket voor 3 weken. 
Thema   :  Wonen, werken en leven. 
Kerndoelen   : 9, 12, 42, 44, 47 
Periode   : Gedurende het gehele jaar. 
Bijzonderheden  : De Molenmuis past binnen de duurzame leesbevorderings- 
      programma’s Boekenpret en Boekenbas. De bibliotheek kan  
      bemiddelen in een bezoek van de schrijver en/of illustrator aan de 
      school. Afhankelijk van de grootte van de groep variëren de kosten 
     tussen 30 en 75 euro per uur. De bibliotheek heeft ook een  
     projectcollectie rond molens samengesteld. 
Aanvragen pakket : Het pakket De Molenmuis en de projectcollectie kan worden  
     aangevraagd en afgehaald bij de bibliotheek in Marum.  
     Henriette Bolt Bibliotheek Leek, (0594) 51 29 16. 
Aanvragen bezoek : molengidsen Peter en Anneke Zuidema in Niebert,   
     pazuidema@gmail.com 
Aandachtspunten  : Het is handig als de school de leerlingen in drie groepen  
     onderverdeelt en de leerlingen van naamsticker in corresponderende 
     kleuren voorziet. Kledingtips: geen slippers maar stevige schoenen 
 
 

Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Geknipt voor de kerk 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Geknipt voor de kerk is bedoeld voor de leerlingen van groep 3 en 4. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Dorpskerken zijn belangrijke gebouwen in een dorp, dikwijls is de kerk ook het oudste 
gebouw. Met het project ‘Geknipt voor de kerk’ maken kinderen op speelse wijze kennis met 
dit interessante erfgoed dat vlakbij te vinden is. 
Het lespakket omvat een presentatie (Prezi) voor een voorbereidende les op school, een 
kijkwijzer voor het bezoek aan de kerk en knip- en plakbladen voor verwerkingslessen. 
Tevens is een docentenhandleiding en achtergrondinformatie beschikbaar. 
Activiteiten in de school 
Voorbereiding met de Prezi en verwerking van de leerstof met behulp van knip- en 
plakbladen.    
Activiteiten op locatie 
Bezoek aan de kerk en invullen kijkblad. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 3 en 4 maken kennis met het christelijk religieuze erfgoed in hun 
omgeving door middel van een bezoek aan de kerk in het eigen dorp. Door actief aan de slag 
te gaan met het aangeboden materiaal leren ze hoe kerken er van binnen en van buiten 
uitzien. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Hulp van ouders is gewenst bij de lessen op locatie.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Bij het project hoort een cd-rom met digitaal materiaal: een Prezi ter inleiding op het 
project, achtergrondinformatie over kerken in de gemeente en foto’s van enkele kerken. 
Op de website van de Stichting Oude Groninger Kerken www.groningerkerken.nl is meer 
achtergrondinformatie te vinden bij de knoppen ‘Onderwijs’ en ‘Kerken digitaal’. 
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Praktische informatie 

Tijdsduur                      : 3 tot 5 keer een half uur (exclusief eventuele reistijd).  
Thema   : Oude kerken. 
Kerndoelen:  : 37, 51 en 56  
Periode  : Gedurende het gehele jaar. 
Aandachtspunten : Om een kerk te bezoeken en van binnen te bekijken wordt een  

    afspraak gemaakt met de beheerder. ’s Winters kan het koud zijn in 
    kerken, houd daar rekening mee.   

Bijzonderheden : Dit project is nieuw. Het is in het voorjaar van 2012 op kleine schaal 
    getest en wordt in het schooljaar 2012-2013 voor het eerst op  
    grotere schaal gebruikt in de gemeente Marum. Daarna wordt het 
    indien nodig aangepast. Reacties uit het veld zijn altijd welkom, maar 
    worden gedurende 2012-2013 extra op prijs gesteld. 

Aanvragen  :  De materialen kunnen worden aangevraagd bij de Stichting Oude 
    Groninger Kerken, info@groningerkerken.nl of (050) 312 35 69. 

Contact   :  Het bezoek met de klas aan een kerk moet ruim van tevoren worden 
     afgesproken. Kerken die eigendom zijn van de Stichting Oude  
     Groninger Kerken hebben een plaatselijke commissie. Hieronder de 
     contactgegevens van het secretariaat van die plaatselijke commissies 
     in de gemeente Marum. 
     Voor contactgegevens van andere kerken kunt u de gemeentegids 
     raadplegen. Mocht u er niet uit komen, stuur dan een berichtje naar  

  Inge Basteleur (educatie), basteleur@groningerkerken.nl.  
  Secretariaat Plaatselijke Commissie Marum 
  C. Olijve 
  cobiolijve@yahoo.com 
  0594-643543 
  Secretariaat Plaatselijke Commissie Niebert 
  de heer W.H. de Boer 
  wiecherdeboer@kpnmail.nl 
  0594-549108 
  Secretariaat Plaatselijke Commissie Noordwijk 
  de heer O. Venema 
  o.venema.28@kpnplanet.nl 
  0594-549587 
  Secretariaat Plaatselijke Commissie Nuis 
  de heer D.J. Dijk 
  derkdijk@ziggo.nl 
  0594-641806  

 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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De groeten van Klaasje 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doelgroep 

Het project De groeten van Klaasje is bedoeld voor de leerlingen van groep 3 en 4. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

De groeten van Klaasje is een lesbrief, bestaande uit drie lessen, over de eigen omgeving van 
de leerlingen, vroeger en nu. Aan de hand van historische foto’s van het eigen dorp 
vergelijken de leerlingen straatbeelden van vroeger met het hedendaagse straatbeeld. 
Het pakket De groeten van Klaasje bestaat uit: 
- Een introductiefilmpje over het archief. 
- Een envelop met een brief van Klaasje en een set historische foto’s van het eigen dorp. 
- Een lesbrief met drie basislessen en suggesties voor aanvullende activiteiten. 
Activiteiten in de school 
- De leerlingen bekijken een filmpje over het archief. 
- De leerlingen ontvangen een mysterieuze envelop met historische foto’s, afkomstig uit het 
archief.  
- De leerlingen gaan op stap in de eigen buurt en vergelijken de straatbeelden op de foto’s 
met het huidige straatbeeld. 
- De leerlingen maken foto’s van het huidige straatbeeld. 
- De leerlingen stellen een envelop voor de toekomst samen en sturen die naar het archief. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen vergelijken historische foto’s van hun eigen omgeving met de omgeving zoals 
zij die nu kennen. Ze ervaren dat er in het straatbeeld, ten opzichte van vroeger, belangrijke 
dingen zijn veranderd. Hierbij valt te denken aan veranderingen in straatmeubilair zoals 
stoepen, stoplichten, verkeersborden, lantarenpalen, hekjes en paaltjes. Ook gebouwen in 
een straat kunnen veranderd of zelfs verdwenen zijn. 
De leerlingen ontdekken dat de omgeving waarin zij wonen verandert in de tijd, maar dat de 
sporen van vroeger nog steeds terug te vinden zijn. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding van groepjes leerlingen tijdens de wandeling. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
De leerlingen maken (digitale) foto’s van hun eigen omgeving. Deze worden uitgeprint en 
gebruikt in de presentaties. In de lessen wordt gebruik gemaakt van aanvullend lesmateriaal 
dat digitaal beschikbaar is en benaderd kan worden via de hyperlinks die zijn opgenomen in 
het lespakket. 
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Praktische informatie 
Tijdsduur  : Inleidende activiteit 30 minuten, per les ongeveer een uur, verder 
     naar eigen inzicht. 
Thema   : Straatbeelden vroeger en nu. 
Kerndoelen:  : 47, 51, 54, 55, 56 
Periode  : Hele jaar door. 
Bijzonderheden : Iedere school ontvangt een map met foto’s. Bewaar de foto’s goed 
     zodat u ze opnieuw kunt gebruiken. 
Aanvragen  : Het pakket De Groeten van Klaasje kunt u downloaden op de website 
     van Stichting Erfgoedpartners. 
Contact instelling  : RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, 9726 AD Groningen  
     educatie@groningerarchieven.nl of (050) 599 2000 
Lesmateriaal   : Naast de map met foto’s is er digitaal lesmateriaal beschikbaar via  
     www.erfgoedpartners.nl   
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINA 2 VAN 2                  DE GROETEN VAN KLAASJE

http://www.erfgoedpartners.nl/


ONDERWERP: JONG IN 1910                                                           GROEP 5-6 
 

Op stap met Bregtje en Berend 
jong in 1910 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Op stap met Bregtje en Berend, jong in 1910 is bedoeld voor de leerlingen van 
groep 5 en 6. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Op stap met Bregtje en Berend geeft een beeld van het dagelijks leven rond 1910 in het 
Westerkwartier. Hierbij komen de volgende thema’s aan bod: kleding, wonen, werken, 
huishouden, voeding, vervoer, school en spel. Deze thema’s bieden ruimte aan de 
individuele beleving van alle leerlingen. Zowel op school als in het museum ‘t Steenhuus in 
Niebert zijn de kinderen actief bezig. Op een speelse wijze oefenen zij 
onderzoeksvaardigheden met authentieke bronnen. 
Activiteiten in de school 
In de voorbereidingslessen op school krijgen de leerlingen het eerste deel van het verhaal 
van Bregtje en Berend te horen. Op deze manier maken zij kennis met de familie van Bregtje 
en Berend en de dagelijkse gang van zaken bij hen thuis in 1910. In de verwerkingslessen op 
school horen de kinderen het tweede deel van het verhaal. Hierin gaan Bregtje en Berend 
naar school en vindt Bregtje een gulden op straat. Bij dit verhaal zijn verschillende 
opdrachten die de leerlingen zelfstandig maken en gekoppeld zijn aan lezen, rekenen, taal 
en creatieve vaardigheden. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
In Op stap met Bregtje en Berend is het verhaal van Bregtje en Berend de rode draad. Dit 
verhaal verbindt de subthema’s op een logische manier met elkaar, het brengt de 
geschiedenis van het dagelijks leven in het Westerkwartier tot leven en biedt kinderen de 
mogelijkheid om zich te identificeren met de twee hoofdpersonen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Ondersteuning en begeleiding bij de activiteiten in museum ’t Steenhuus. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICT-gebruik 
Geen.  
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Praktische informatie 
Tijdsduur  : Voorbereiding en verwerking: 3 lessen in de klas. Bezoek: 90 minuten 
          in Museum ’t Steenhuus. 
Thema   : Dagelijks leven in het Westerkwartier van 1910. 
Kerndoelen:  : 2,3,6,51,52, 55, 56 
Periode  : Tot 31 oktober 2012 en vanaf 1 mei 2013. 
Bijzonderheden : De leerlingen krijgen een naamsticker opgeplakt op school zodat de     
   vrijwilligers in het museum de namen weten. De groep wordt in vijf  
   subgroepen verdeeld. De leerlingen hebben makkelijke kleding aan  
   en goede schoenen. De leerkracht neemt een fototoestel mee en de  
   uitgewerkte opdrachten uit de voorbereidende les. 
Aanvragen : Het bezoek moet tijdig worden afgesproken met het museum. U  
   maakt dan ook een afspraak voor het ophalen van de bijbehorende  
   leskist (borg: € 25,-) 
Contact instelling : Ankla Hut, anklahut@gmail.com; 0594-520072 
Adres instelling : Molenweg 31, 9365 PB Niebert 
Lesmateriaal uitleen : Ankla Hut, anklahut@gmail.com; 0594-520072 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Op bezoek bij Bunga Pala! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Op bezoek bij Bunga Pala! is bedoeld voor de leerlingen van groep 6. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoud 
- Een voorbereidende les in de klas, uit te voeren door de leerkracht. 
- Een bezoek aan het wijkgebouw van de Molukse gemeenschap in Marum, BungaPala.  
- Eventueel een afsluitende les in de klas, uit te voeren door de leerkracht. 
Inhoud bezoek aan Bunga Pala: 
a. Ontvangst / korte introductie      10 minuten 
b. Leerlingen verdelen in drie groepen. Zij volgen een circuit: 

- op het podium: vertellen over voorwerpen in de barak, uitleg en 
beantwoorden vragen over de maquette  10 minuten 

- kennismaking met Molukse kleding en muziek(instrumenten) 
       10 minuten 

- geur, smaak en kleur: kennismaking met kruiden, specerijen  
   en voedsel      10 minuten 
c. Gezamenlijke afsluiting, laatste vragen, terug naar school 
Activiteiten in de school 
Leerlingen worden voorbereid op het bezoek aan de hand van een verhaal dat kan worden 
voorgelezen in de klas en met behulp van relevante delen van het eerder ontwikkelde 
lesprogramma ‘Kamp Nuis’ (2009).  Aan het verhaal worden  een aantal lessuggesties 
gekoppeld. Leerlingen krijgen informatie over de achtergronden van de komst van de 
Molukkers naar Nederland. De lesbrief (het verhaal plus de lessuggesties) en het lespakket 
over Kamp Nuis staan online op de website van Stichting Erfgoedpartners. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 

In 1951 werden circa 4.000 Molukse militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 
(KNIL) samen met hun gezinnen ‘tijdelijk’ naar Nederland overgebracht. Ze werden in 
woonoorden ondergebracht, onder meer in Nuis. Eenmaal in Nederland werden de 
militairen ontslagen. Er was geen zicht op een snelle terugkeer naar de Molukken, zodat de 
Molukse gezinnen min of meer tussen wal en schip terechtkwamen. In de jaren zestig 
werden de woonoorden gesloten en verhuisden de Molukkers naar woonwijken, zoals de 
Molukse wijk in Marum. In Nuis herinnert een monumentje aan de geschiedenis van ‘Kamp 
Nuis’. Tijdens dit project krijgen de leerlingen achtergrondinformatie over de Molukse 
geschiedenis, de komst van de Molukkers naar Nederland en de Molukse cultuur. Ze 
bezoeken Bunga Pala, het ‘dorpshuis’ van de Molukse wijk in Marum. 
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Inbreng ouders 
Het project kan natuurlijk worden verbreed met behulp van ouders of opa’s en oma’s  van 
Molukse leerlingen, indien die in de klas of op school zitten. Voor het bezoek aan Bunga Pala 
zijn per klas tenminste drie begeleiders nodig voor de drie groepen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICT-gebruik 

In de lesbrief wordt verwezen naar digitale bronnen over de Molukse geschiedenis.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Praktische informatie 
Tijdsduur                    : Voorbereidende les op school: circa 1,5 uur; bezoek Bunga Pala circa
     1 uur (met uitzondering van de reistijd); afsluitende les is optioneel. 
     De leerkracht kan hiervoor lessen halen uit de voorbereidende  
     lesbrief of het lespakket over Kamp Nuis.  
Thema                        : Dekolonisatie, multiculturele samenleving 
Kerndoelen  : 56, 53, 38 
Periode                         : Niet van toepassing. 
Aanvragen                   :  De school kan de lespakketten zelf downloaden van  

  www.erfgoedpartners.nl.  
  Een afspraak voor het bezoek aan Bunga Pala wordt gemaakt met de  
  hierna genoemde contactpersoon. 

Contact instelling       :  Contactpersoon is Lucas Bernard, l.bernard@novema.nl of 
     06 43011411.  
Adres Bunga Pala : Gruttostraat 1, Marum 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Graven onder je voeten 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Graven onder je voeten is bedoeld voor de leerlingen van groep 7 en 8. De 
leerkracht kan er voor kiezen dit project op dezelfde dag uit te voeren als het project ’Turf in 
het Zuidelijk Westerkwartier’. Ook kan de leerkracht besluiten één van deze twee projecten 
uit te voeren.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

De leerlingen onderzoeken op school de bodemontwikkeling van het Westerkwartier op 
school. Zij ontdekken dat bodemonderzoek veel informatie geeft over de ontwikkeling van 
het landschap. De structuur van aardlagen 'vertelt' over de geschiedenis van een gebied. 
In het Noordelijk Archeologisch Depot onderzoeken de leerlingen archeologisch materiaal 
dat opgegraven is in het Noordelijk kustgebied. 
Activiteiten in de school 
De leerlingen onderzoeken analoge en digitale bronnen. Wat leiden zij af uit de bronnen en 
welke conclusies kun je dan trekken?  
Na het onderzoek op school weten de leerlingen meer over de verschillende aardlagen van 
het gebied. In het depot bekijken zij de vondsten uit deze aardlagen en welke informatie de 
aardlagen geven ten opzichte van de vondsten.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Erfgoededucatie 

Leerlingen onderzoeken bronnen op www.hetverhaalvangroningen.nl Daarnaast krijgen zij 
inzicht van het gebied en de bodemgesteldheid door archeologische vondsten en 
geologische kaarten. In het NAD onderzoeken zij bijlen, pijlpunten, trechterbekers en een 
skelet. Alle vondsten zijn uit het Westerkwartier. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit school naar het NAD in Nuis. In het NAD kan er een ouder bij een groepje 
blijven om hen te begeleiden. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 

Twee activiteiten van de les op school vinden plaats op internet. Daarbij zoeken leerlingen 
gericht naar bronnen. 
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Praktische informatie 

Voorafgaand aan het bezoek aan het NAD krijgen alle leerlingen in de klas een naamsticker. 
De groep wordt in vijf subgroepen verdeeld. 
Tijdsduur  : 90 minuten in de klas/90 minuten in het NAD 
Thema   : Erfgoed en geologie, archeologie. 
Kerndoelen  : 2,3,6,9,51,52,54,55,56 
Periode  : Tot 31 oktober 2012 en vanaf 1 mei 2013 
Aanvragen  : Het bezoek moet tijdig worden afgesproken met het museum. U  

  maakt dan ook een afspraak voor het ophalen van de bijbehorende     
  leskist (borg: € 25,--) 

Contact instelling : nad.nuis@provinciegroningen.nl, de heer Ernst Taayke, 0594-644000 
Adres instelling : Nieuweweg 76 9364 PE Nuis 

 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Turf in het Zuidelijk Westerkwartier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Turf in het Zuidelijk Westerkwartier is bedoeld voor de leerlingen van groep 7 en 
8. De leerkracht kan er voor kiezen dit project op dezelfde dag uit te voeren als het project 
‘Graven onder je voeten’. Ook kan de leerkracht besluiten één van deze twee projecten uit 
te voeren.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Het dorp Nuis is onderdeel van de gemeente Marum. Na een periode van afwezigheid van 
menselijke bewoning, vestigden zich in de vroege Middeleeuwen weer mensen in het 
geïsoleerde en moerassige gebied waar nu de gemeente Marum ligt. Zo ook in het dorp 
Nuis, gelegen tussen de dorpen Marum en Niebert. Met Niebert vormt het nagenoeg een 
tweelingdorp. Ten zuiden van Nuis ligt het buurtschapje Willemstad.  

Aanvankelijk werden alleen de zandruggen bewoond en ontgonnen, maar vanaf de 10e 
eeuw ging men over tot ontginning van de veengebieden, in langgerekte stroken ‘heerden’, 
loodrecht op de bewoonde ruggen. Deze heerden werden op de hogere gronden begrensd 
door elzensingels, zoals rond de Coendersborch en in de lager gelegen delen door sloten. Zo 
ontstonden de zogenaamde ‘opstrekkende heerden’. Sinds mensenheugenis strekken deze 
heerden zich uit tot aan de rivier ‘De Swarte Ryt’, de grensrivier tussen de Ommelanden en 
Fryslân.  

Het hoogveen ten zuiden van de Jonkersvaart, rond Zevenhuizen, werd pas na 1600 op grote 
schaal afgegraven. In deze jongere ontginning ontbreekt het karakteristieke landschap van 
elzensingels. In tegenstelling tot de heerden bij Nuis, ontstond hier na ontginning van het 
hoogveen aanvankelijk heide. Pas in de vorige eeuw werden ook deze zuidelijke woeste 
gronden in cultuur gebracht en in akkers en grasland omgezet. Alleen nabij de 
Coendersborch bleef nog wat woeste grond liggen. In deze eeuw tenslotte, is nog naald- en 
loofbos aangeplant op het landgoed Coendersborch. In dit project brengen leerlingen een 
bezoek aan museum ‘t Rieuw waar zij leren baggelen. 
Activiteiten in de school 
Lesbrief over ontstaan van laag- en hoogveen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 

Leerlingen leren over het ontstaan van het landschap, over het afgraven van het veen, en 
over de levensomstandigheden in de directe omgeving. 
 
 
 
PAGINA 1 VAN 2   TURF IN HET ZUIDELIJK WESTERKWARTIER 
    
                           GROEP 7-8 

http://www.historischeverenigingmarum.nl/dorpen/marum/marum.html
http://www.historischeverenigingmarum.nl/dorpen/niebert/niebert.html
http://www.historischeverenigingmarum.nl/dorpen/niebert/niebert.html
http://www.historischeverenigingmarum.nl/dorpen/buurtschappen/willemstad/willemstad.html


ONDERWERP:  VERVENING                                                          GROEP 7-8 
 

Inbreng ouders 
Geen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Voor de  voorbereide les in de klas is een PowerPoint beschikbaar. Deze PowerPoint kunt u 
aanvragen bij de heer Jan van der Veen van Museum ’t Rieuw jan.josvdveen@planet.nl 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : 1 uur in de klas, 2 uur in het museum    
Thema   : Vervening in het Westerkwartier 
Kerndoelen  : 12, 13, 14 en 15  
Periode  : april - mei  
Aanvragen  : Een afspraak moet tijdig gemaakt worden met de onderstaande  
     contactpersoon 
Contact instelling  : Johannes Russchen 0994-631248; j.russchen@live.nl 
Adres instelling : Oudeweg 17, 9364 Nuis 
Bijzonderheden : Bij een bezoek aan het museum is het raadzaam laarzen, extra  
     kleding en een handdoek mee te nemen. 
Lesmateriaal  : Lesmateriaal downloaden bij www.erfgoedpartners.nl. 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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De Canon van Marum 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project De Canon van Marum is bedoeld voor de leerlingen van de bovenbouw. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoud 

De Canon van Marum is een uitvouwbare tijdbalk die in woord en beeld over de 
geschiedenis van Marum vertelt. De leerlingen krijgen in 20 vensters de belangrijkste 
personen, momenten en plekken op een rijtje.  
Activiteiten in de school 
Docenten kunnen de canon gebruiken ter ondersteuning, vervanging en uitbreiding van de 
geschiedenisles. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 

Geschiedenis van de gemeente Marum vanaf de Steentijd tot 2011. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Geen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Projectie Digibord ter ondersteuning.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 
Uitvouwbare tijdsbalk zijn beschikbaar voor alle leerlingen. 
Tijdsduur  : Eigen inzicht.    
Thema   : Geschiedenis van Marum. 
Kerndoelen:  : 51, 52 en 56 
Periode  : Elk gewenst moment.  
Aanvragen  : De tijdbalken kunnen worden aangevraagd bij de Heemkundekring 
     Vredewold-West. 
Contact    : Coby Olijve cobiolijve@yahoo.com 
Lesmateriaal uitleen : Niet van toepassing. 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Het drama van Trimunt 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Het drama van Trimunt is bedoeld voor de leerlingen van de bovenbouw. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoud 
Verslag van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Marum met 
name rond de stelling Trimunt waar de bezetter een radarstation had gebouwd. De 
bedoeling was dat deze vliegbasis Leeuwarden zou ondersteunen. De basis is echter niet 
vóór het einde van de oorlog voltooid. De bunkers van deze basis staan nog in het 
ontginningsbos en zijn half in de grond weggezakt. Tijdens de april/meistaking in 1943 
werden zestien bewoners van de nabijgelegen Haarsterweg op Trimunt standrechtelijk 
doodgeschoten waaronder een jongen van 13 jaar. Ter nagedachtenis aan hen is er een 
monument, omringd door 16 eiken opgericht op de plek waar de executies plaats hebben 
gevonden, opgericht waar ze nog elk jaar op 4 mei herdacht worden. 
Activiteiten in de school 
PowerPoint presentatie met lezing en hand-out, verzorgd door een lid van de 
Heemkundekring.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 

Directe gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de dorpsgemeenschap. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbreng ouders 
Geen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Projectie Digibord ter ondersteuning.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 
Na de presentatie krijgen de leerlingen een hand-out. 
Tijdsduur  : Het project Het drama van Trimunt neemt ongeveer 60 minuten in 
     beslag. 
Thema   : Tweede Wereldoorlog in de eigen omgeving. 
Kerndoelen:  : 51,52, 53 en 56 
Periode  : Rond de bevrijding van Marum april/mei 
Aanvragen  : Heemkundekring Vredewold–West   
Contact   : Coby Olijve; cobiolijve@yahoo.com 
Lesmateriaal uitleen : Niet van toepassing. 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Landschapslezen in het Westerkwartier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Landschapslezen in het Westerkwartier is bedoeld voor de leerlingen van groep 7 
en 8. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoud 
Bewegen is beleven. In de stad en op het land ligt de geschiedenis voor het oprapen. 
Door met kinderen de bebouwde kom uit te fietsen het open land in, ontstaat er een fysieke 
beleving van afstand, schaal en historie. Het avontuur van de tocht zetten de kinderen om in 
een kunstzinnige verwerking, een ‘belevingsplattegrond’. Deze workshop verruimt en 
verrijkt de blik op de eigen leefomgeving. Doel is de kennis bij leerlingen over de 
geschiedenis van het Groninger landschap te vergroten, bewustzijn bij leerlingen te creëren 
van de eigen  leefomgeving, waardering te creëren bij leerlingen voor het landschap. Deze 
workshop is ontwikkeld door kunstenaar Martin Borchert. 
Activiteiten in de school 
De activiteit vindt plaats buiten en op het landgoed Coendersborch. De gidsen van het 
Groninger landschap begeleiden de groepen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 

Kennismaken met heden en verleden in de omgeving van de Coendersborch. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
De school/ouders zorgen voor de veiligheid tijdens de fietstocht. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Niet van toepassing.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur  : Het project Landschapslezen in het Westerkwartier neemt een  
     dagdeel in beslag.  
Thema   : De ontdekking van  het cultuurlandschap. 
Kerndoelen:  : 39, 40, 51, 54 , 55 en 56 
Periode  : Elk jaargetijde is geschikt. 
Aanvragen  : Anne Mieke Temmink, gids van het Groninger Landschap, 
     0594-503782 
Contact   : Michel van Roon, Groninger Landschap, 
     m.vanroon@groningerlandschap.nl 
Lesmateriaal uitleen : Niet van toepassing. 

 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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tekst: Noud Jaspers 
muziek: Kor van Dijk 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
refrein 
Ga op zoek naar hoe alles vroeger was 
want het erfgoed, dat vind je heel dichtbij 
Vroeger leefden de mensen anders 
maar ze waren als ik en jij 
 
couplet 1  voor elke locatie 
Wij gaan schatten van ‘t verleden 
hier in Marum ontdekken 
En dus gaan we samen naar die mooie, oude plekken 
Naar de molen, de borg, naar oude huizen en kerken 
waar mensen al zoveel jaar leven, wonen, werken 
 
refrein 
Ga op zoek naar hoe alles vroeger was 
want het erfgoed, dat vind je heel dichtbij 
Vroeger leefden de mensen anders 
maar ze waren als ik en jij 
 
couplet 2 wisselt per locatie  
 
refrein 
Ga op zoek naar hoe alles vroeger was 
want het erfgoed, dat vind je heel dichtbij 
Vroeger leefden de mensen anders 
maar ze waren als ik en jij 
 
locatiecoupletten 
groep 1 en 2  SCHELPENGROT 
Op het landgoed van Leek in de tuin daar 
staat een grot vol mooie schelpen 
Die een meisje, omdat niemand haar mocht helpen 
alleen heeft gemaakt, en dat duurde best wel even 
Ze heeft eraan gewerkt tot het einde van haar leven 
 
groep 1 en 2  MOLEN 
Je gaat kijken bij de molen 
en wanneer de wind gaat waaien  
zul je zien hoe alles werkt omdat de wieken draaien 
Wie weet ontdek je zelfs wel het kleine molenmuisje 
dat heeft bij de molenaar zijn eigen muizenhuisje   
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groep 3  KERK 
Haast al sinds hier mensen wonen  
wordt gezongen en gebeden 
in de allereerste kerk van bijna duizend jaar geleden 
maar ook in and’re kerken die in Marum nog kwamen 
En in al die kerken daar komt men nog steeds samen 
 
groep 4  GRONINGER ARCHIEVEN 
Om te weten over vroeger 
hoe het was om toen te leven 
kun je zoeken naar wat mensen zelf daarover schreven 
Er zijn zoveel verhalen in de Groninger Archieven 
Je ziet echt hoe het was op de foto’s en in brieven 
 
groep 5  STEENHUIS 
In ’t Museum bij het Steenhuis 
kun je zoveel gaan ontdekken 
Bakker, bedstee en barbier, tabak en telefoongesprekken 
Zelfs iets voor een prinses. Zoek en vind het, dat moet kunnen 
En achter in de tuin staat de dikste boom van Grunnen 
 
groep 6  MOLUKSE GEMEENSCHAP 
Op bezoek bij Bunga Pala 
kun je zelf eens echt gaan horen 
hoe het was voor de Molukkers, heel ver weg geboren 
naar Nederland te komen en wat stond hen te gebeuren 
Zij gaan het je vertellen in geuren en in kleuren  
 
groep 7 ARCHEOLOGIE/TURF 
In de bodem van het Noorden 
wordt een spoor van oude tijden 
altijd onderzocht om de oorsprong te herleiden 
In ‘t veen werd gebaggeld, tijdenlang werd turf gestoken 
De mensen bleven arm, maar de kachel kon weer roken  
 
groep 8 GRONINGER LANDSCHAP  
Om de sporen van ’t verleden 
in je buurt te onderzoeken 
kun je alles bestuderen aan de hand van dikke boeken 
Maar lijkt het je niet leuker om eens buiten te ervaren 
hoe wegen, gebouwen en landschap vroeger waren  
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Colofon 
 
Het project ‘De schatten van Marum’ is samengesteld door het Museumhuis Groningen en 
KunstStation C in nauwe samenwerking met de erfgoedinstellingen en de basisscholen in de 
gemeente Marum. 
 
Jaar van uitgave  : 2012  
Oplage    : 70 exemplaren 
Illustraties en vormgeving : Monique Beijer 
Foto’s illustraties  : Evert Winkel  
Archieffoto plaat 4  : Beeldbank Groningen 

Redactie   : Thea Pol  
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