
 
 

Het erfgoededucatietraject ‘Erfgoedschatten van Veendam’  
omvat negen erfgoedprogramma’s voor het primair onderwijs.  

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

van de inhoud van ieder programma wordt praktische informatie gegeven voor het 
organiseren van een bezoek aan een van de deelnemende erfgoedinstellingen. 

 

  



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

Beste leerkracht, 

De school waar u werkt staat in de gemeente Veendam. Een gemeente die rijk is aan 
erfgoedschatten die zeer de moeite van het bezoeken waard zijn. Vandaar dat deze een plek 
hebben gekregen in het erfgoedtraject van de gemeente Veendam. 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 uw 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 negen 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 Opa Bombardons fanfarekoffer Muziekschool Veendam 

1 en 2 Het nieuwe oude huis Erfgoedpartners 

3 en 4 De kiepkerel Michiel Megens (BIK) 

3 en 4 De groeten van Klaasje Bibliotheek/Archief 

5 en 6 
Kijken in de kerk Stefan de Keijser (BIK) / 

Waterstaatskerk 

5 en 6 Archeologie. Graven in het verleden Heemtuin Muntendam 

7 en 8 Schip vol verhalen Veenkoloniaal Museum Veendam 

7 en 8 Van aardappel tot snoep Veenkoloniaal Museum Veendam 

7 en 8 
Stolpersteine. Een steen, een naam, 
een herinnering 

Erfgoedpartners 

 

  



 

De Map  

Inhoud 
De inhoud van de map bestaat uit negen inhoudelijke beschrijvingen van de 
erfgoedprojecten die zijn gemaakt door erfgoedinstellingen in en rond de gemeente 
Veendam.  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 
Inschrijven voor het traject kan via info@erfgoedpartners.nl. 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. 

Kosten 
Scholen die deelnemen aan het Erfgoedtraject Veendam betalen aan het begin van elk 
schooljaar een vast bedrag per jaar 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 downloaden. 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:  
Erfgoedpartners (info@erfgoedpartners.nl). 

 

 

 

 

http://www.erfgoedpartners.nl/


ONDERWERP:  MUZIEK                                               GROEP 1-2 
 

Opa Bombardons fanfarekoffer  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Opa Bombardons fanfarekoffer is bedoeld voor de leerlingen van groep 1 en 2. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Het project start met het verhaal van Opa Bombardon. Het verhaal wordt ondersteund door 
de voorwerpen in de koffer van opa: de uitnodiging voor het muziekfeest, het fotoalbum, 
het uniform, de langspeelplaat en de partituur. 
Per voorwerp worden opdrachten uitgewerkt met verschillende werkvormen: 
- de uitnodiging voor het muziekfeest: emoties bij muziek 
- het fotoalbum van opa: van oud naar nieuw 
- het uniform: tradities in de fanfare 
- de langspeelplaat/cd: instrumenten benoemen 
- de partituur: muziek maken met boomwhackers (gekleurde kunststoffen 
 belevingsinstrumenten); de leerlingen spelen van een kleurenpartituur 
Activiteiten in de school 
Met de leerlingen gaan we proefjes doen: met een trompet aan een tuinslang en proberen 
te blazen op een echte trompet. Als de fanfare een bezoek brengt aan de klas, spelen ze 
onder andere marsmuziek. De kinderen lopen op de muziek. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
Er wordt steeds meer belang gehecht aan erfgoededucatie. Voor de jonge leerling is dit 
vooral een verleden, verbonden aan het heden. Als er een feest is, trekt de fanfare door het 
dorp of de wijk. Door samen het ontstaan van de fanfare te ontdekken, leert de leerling de 
betekenis van deze muziek kennen: emoties bij de muziek, ontwikkelingen bij de fanfare, 
tradities. En natuurlijk maken ze ook kennis met de muziekinstrumenten, leren ze dat musici 
werken met symbolen voor muziek. Tot slot gaan ze zelf met de symbolen muziek maken. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Ouders, die ooit in de fanfare gespeeld hebben of nog spelen, kunnen vertellen over hun 
eigen ervaringen. Ook mogen zij instrumenten meenemen of foto’s van vroeger. 
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ONDERWERP:  MUZIEK                                                                    GROEP 1-2 
 
ICT-gebruik 
Liedjes over de fanfare worden onder andere aangeleerd via het digibord. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : 3 à 4 lessen van 45 minuten, bezoek fanfare 1 uur 
Thema   : De betekenis van muziek 
Kerndoelen  : 54, 55 
Periode  : Hele jaar door 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl    
Contact  : Muziekschool Veendam, Bertine Beugels,  
     Museumplein 5F  9641 AD Veendam 
     (0598) 31 77 43 / muziekschool@veendam.nl 

 

 
Voor vragen over erfgoededucatie: 

Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 

GIN   HET NIEUWE OUDE  
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Het nieuwe oude huis 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Het nieuwe oude huis is bedoeld voor de leerlingen van groep 1 en 2. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Het nieuwe oude huis is een lesbrief met vijf uitgewerkte lessen rondom het thema 
huizen/architectuur. Het startpunt van de verschillende activiteiten is een verhaal over 
Olifant en Giraf die willen samenwonen en op zoek moeten naar een huis dat voor hen 
beiden geschikt is. Omdat ze zo’n huis niet kunnen vinden, bouwen ze het uiteindelijk zelf. 
Het pakket Het nieuwe oude huis bestaat uit: 

• Een prentenboek 

• Een lesbrief met vier uitgewerkte lessen  

• Een leskist met materialen voor gebruik in de klas 
Activiteiten in de school 
De leerlingen luisteren naar een verhaal, ze werken met materialen uit de leskist en ze 
ontwerpen en bouwen een huis voor Olifant en Giraf. 
Activiteiten op locatie 
De leerlingen maken een wandeling in de buurt van de school en bekijken aan de hand van 
een kijkopdracht verschillende (historische) gebouwen in hun eigen omgeving. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht, in de lesbrief zijn suggesties voor extra activiteiten 
opgenomen. De lesbrief heeft raakvlakken met het ankerpunt De verhuizing van Eend 
(thema verhuizen) uit de methode Schatkist (Uitgeverij Zwijsen). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
In de lesbrief Het nieuwe oude huis staat de verandering van de eigen omgeving door de tijd 
centraal. Via het prentenboek komen de leerlingen in aanraking met verschillende 
bijzondere gebouwen uit hun eigen omgeving zoals een kerk, een brugwachtershuisje en 
een molen. De leerlingen ontdekken waar de gebouwen oorspronkelijk voor bedoeld waren 
en hoe ze nu worden gebruikt (bijvoorbeeld als kantoor, woning of winkel). Ze denken na 
over de aspecten die zij zelf belangrijk vinden in hun omgeving. Wat ze willen behouden en 
wat ze kwijt zouden willen. Via het prentenboek ervaren de kinderen dat iedereen een plek 
kiest om te wonen/werken die bij hem of haar het beste past. Om zo’n plek te krijgen kun je 
verhuizen maar je kunt ook je omgeving aanpassen aan je eigen wensen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Eventueel als extra begeleiding tijdens de wandeling in de eigen buurt. 
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ICT-gebruik 
Bij de lesbrief horen twee diapresentaties (in PowerPoint). Filmpjes en websites waar in de 
lessen naar wordt verwezen zijn te vinden via de Yurlspagina 
kvs-educatieveprojecten.yurls.net. . A  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                       : De lessen in de klas duren ongeveer een uur, de wandeling  ongeveer 
      45 minuten 
Thema    : Huizen/architectuur 
Kerndoelen   : 1,12, 23, 44, 51, 54, 55, 56 
Periode   : Hele jaar door 
Inschrijven   : info@erfgoedpartners.nl    
Contact    : De leskist met materialen, prentenboek en lesbrief is af te halen bij 
      de bibliotheek in Veendam, Wia Huisman  
      Museumplein 5e 9641 AD Veendam 
      e. w.huisman@mijneigenbibliotheek.nl t. (0598)61 20 91 
 

       

Voor vragen over erfgoededucatie: 

Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 

GIN   HET NIEUWE OUDE  
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De kiepkerel 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

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

Inhoud 

De kiepkerel is een voorstelling met een lesbrief en een cd. De kiepkerel is een historische 
figuur. Hij behoorde tot een groep arbeiders, werklui en kooplieden die gedurende een 
aantal eeuwen vanuit Westfalen naar het rijkere Nederland trok om geld te verdienen. 
De kiepkerel was belangrijk, hij voorzag de mensen in de dorpen en boerderijen van allerlei 
voorwerpen die ze nodig hadden in het dagelijkse leven: brillen, snorrenbinders, garen, 
muizenvallen... kortom een veelheid aan producten. Ook zorgde hij voor de verspreiding van 
allerlei nieuwtjes. In de voorstelling met muziek zien de kinderen een aantal authentieke 
voorwerpen en horen ze wat ermee gedaan kon worden en waarom je nu geen kiepkerels 
meer ziet. De verwerking na de voorstelling bestaat uit een lesbrief met uitleg over de 
kiepkerel en de voorwerpen, en een cd. Ook bladmuziek is toegevoegd. Verschillende 
voorwerpen worden nagemaakt en de kinderen kunnen zelf voor kiepkerel spelen. 
Activiteiten in de school 
De kiepkerel komt in de klas. Spelers: Michiel Megens en Wim Dussel. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De kiepkerel komt op bezoek. De kinderen krijgen uitleg over de achtergronden van deze 
historische figuur.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Niet van toepassing.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Naar eigen inzicht van de leerkracht, in de lesbrief staan suggesties en uitwerkingen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                       DE BEER VAN RA 
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Praktische informatie 

Tijdsduur                       : 45 minuten 
Thema    : De winkel aan huis, verzorging, muziek   
Kerndoelen   : 54, 55, 56 
Periode   : In overleg, seizoen 2015-2018 
Inschrijven   : info@erfgoedpartners.nl    
Contact   : Michiel Megens, e. info@michielmegens.nl 
      t. 050-3110803  

 

 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 

Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 

GIN   
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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 delen, 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 envelop met een brief van Klaasje en een set historische foto’s van het eigen dorp. 
- Een lesbrief en suggesties voor aanvullende activiteiten. 
Activiteiten in de school 
- 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. 
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.  
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Praktische informatie 
Tijdsduur  : 2,5 uur. Het programma is op te delen in 3 lessen. 
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. 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl    
Contact   : Het pakket De groeten van Klaasje wordt geleverd door de      
       Bibliotheek Veendam, Wia Huisman-Smeenk       
         e. w.huisman@mijneigenbibliotheek.nl of t. (0598) 61 20 91 
      Museumplein 5e  9641 AD Veendam  
Lesmateriaal   : Naast de map met foto’s is er digitaal lesmateriaal beschikbaar via  
        Bibliotheek Veendam. 
 
 
  
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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ONDERWERP:  OUDE KERKEN                                                                                              GROEP 5-6 
 

Kijken in de kerk 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project over de Waterstaatskerk is bedoeld voor de leerlingen van groep vijf en zes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 
De leerlingen gaan op bezoek in de Waterstaatskerk in Veendam. Deze uitbundig versierde 
kerk leent zich uitstekend voor een kijkopdracht. Er is in de kerk veel te zien. Daarom is er 
tijdens het bezoek aan de kerk voldoende tijd ingeruimd om de kinderen de kans te geven 
goed te kijken. Het hoofdaltaar, de glas-in-loodramen, de tegelvloer, de biechtstoel en de 
prachtige wandschilderingen op de gewelven, al deze elementen hebben hun eigen 
betekenis en vormen prachtige aanknopingspunten voor de verwerkingsles die tijdens het 
bezoek in de kerk plaatsvindt. 

Activiteiten in de kerk 
Tijdens de verwerkingsles focussen de kinderen op één of twee onderdelen die hun 
bijzondere belangstelling hebben. Die belangstelling kan worden gewekt door kleur, vorm, 
betekenis of onderwerp. Door het onderwerp uitvoerig in beeld te brengen verkennen de 
leerlingen het onderwerp beter. Er komen meer details aan het licht. Deze worden 
vastgelegd door tekeningen en foto’s te maken. De foto’s worden ter plekke geprint en 
vormen samen met de tekeningen het vertrekpunt van de collage. Bij de collage schrijven de 
leerlingen om welk onderwerp het gaat, waarom ze voor dit onderwerp hebben gekozen en 
eventueel wat de betekenis er van is.   
De ontdekkingstocht door de kerk gaat aan de hand van een kijkopdracht. Deze opdracht 
stimuleert de kinderen om op verschillende manieren te kijken; naar boven, naar beneden, 
van dichtbij, van veraf, et cetera.  

Overige activiteiten 

Voorafgaand aan het bezoek heeft de leerkracht een lesbrief en PowerPoint ontvangen. De 
leerlingen bekijken als voorbereiding op het bezoek aan de Waterstaatskerk de PowerPoint. 
Deze illustreert de verschillende manieren van kijken en vertelt het verhaal van de kerk. De 
elementen die in de PowerPoint te zien zijn komen ‘live’ terug bij het bezoek aan de kerk. 
Ook worden de leerlingen uitgedaagd door middel van een zoekopdracht, die een vervolg 
krijgt in de kerk. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 5 en 6 bezoeken de Waterstaatskerk in Veendam. Ze maken kennis 
met deze uitbundig gedecoreerde kerk. De collage die de leerlingen ter plekke maken geeft 
een beeld van hun manier van kijken en laat zien wat ze tijdens het bezoek ontdekt en 
beleefd hebben. 
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Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school naar de kerk en toezicht tijdens de activiteit in de kerk. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Tijdens de voorbereidende activiteit bekijken de leerlingen samen met de leerkracht de 
PowerPoint van de Waterstaatskerk. Hiervoor zijn een computer en een digibord nodig. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit op school: 30 minuten                                         
     Bezoek aan de kerk + verwerkingsles in de kerk: twee uur               
Thema   : Kijken, ontdekken, cultureel erfgoed, geschiedenis  
Kerndoelen  : 54, 55, 56 
Periode  : Hele jaar door  
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl    
Contact    : Stefan de Keijser, Beroepskunstenaar in de klas    

     dekeijserstefan@gmail.com / www.dekeijser.com 
Adres instelling : Waterstaatskerk  Boven Oosterdiep 77-79  9641 JN  Veendam 
 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Archeologie. Graven in het verleden 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het archeologieproject is bedoeld voor de leerlingen van groep 5 en 6. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Het archeologieproject bestaat uit een les op de Heemtuin Muntendam waarbij kinderen in 
groepjes door middel van doe-opdrachten een beeld krijgen van het leven in de prehistorie 
en het werk van een archeoloog. Daarnaast ontvangt de leerkracht  een lesbrief met 
lessuggesties, te gebruiken in de klas voorafgaand en na afloop van het bezoek dat de 
leerlingen brengen aan de Heemtuin. In de lesbrief zijn suggesties opgenomen die aansluiten 
bij de opdrachten die de kinderen gaan uitvoeren op de Heemtuin. De leerkracht maakt 
hieruit zelf een keuze. 
Het archeologieproject bestaat uit: 
-  Lessuggesties voor activiteiten ter voorbereiding op of verwerking van het bezoek 
 aan de Heemtuin Muntendam. 
-  Een bezoek aan de Heemtuin Muntendam, waar kinderen zelf door middel van doe-
 activiteiten ervaren hoe mensen in de prehistorie in deze omgeving leefden en hoe 
 wij dat weten (archeologisch onderzoek).  
-  Inhoudelijk bestaat het programma uit drie thema’s: bodem, archeologie en het 
 leven in de prehistorie. 
Activiteiten in de school 
De leerlingen bekijken tijdens de voorbereidende activiteit beeldmateriaal van de Schooltv-
beeldbank. Zo maken ze kennis met de thema’s van het project. 
In de lesbrief zijn ook suggesties opgenomen voor verdere verwerking in de klas van de 
opgedane ervaringen en kennis. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 5 en 6 bezoeken de Heemtuin Muntendam. Ze krijgen uitleg over 
wat er in de Veenkoloniën is gebeurd met de bodem, en waarom het landschap er in deze 
omgeving zo uitziet. In het natuurgebied ‘Tussen de venen’ is de bodem afgegraven tot op 
het dekzand. Hier gaan de kinderen terug in de tijd en wanen ze zich in de prehistorie. De 
doe-activiteiten zijn afgestemd op daadwerkelijke archeologische vondsten uit deze 
omgeving. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school naar de Heemtuin Muntendam. Begeleiding van de groepjes bij 
de doe-activiteiten. 
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ICT-gebruik 
Tijdens de voorbereidende activiteit bekijken de leerlingen samen met de leerkracht 
beeldmateriaal van de Schooltv-beeldbank. Hiervoor is een computer of een digibord nodig 
met internetaansluiting.                               DE BEER VAN BRAM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit 30 minuten, bezoek Heemtuin Muntendam 
                                         1 ½ uur,  verwerking naar eigen inzicht 
Thema   : Archeologie, prehistorie, bodem, Veenkoloniën 
Kerndoelen  : 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 23, 33, 39, 47, 51, 52 
Periode  : maart-oktober 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl    
Contact    : hannelore.borger@deduurzameboerderij.nl 
Adres instelling : Nieuweweg 127 9649 AD Muntendam 
 
 
 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Schip vol verhalen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project over de spitse praam Familietrouw is bedoeld voor de groepen 7 en 8. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

De Familietrouw is het oudste nog in originele staat verkerende binnenschip van de 
provincie Groningen. Het liep in 1894 in Stadskanaal van stapel voor de familie Drost uit 
Wildervank. Het schip vervoerde niet alleen turf, maar alles waar maar ‘handel’ in zat. De 
leerlingen bezoeken, na de voorbereiding op school, het schip. Op een kleine oppervlakte 
woonden ooit een vader en moeder met acht kinderen. Waar poetsten ze hun tanden? Waar 
is de WC? Waar gingen ze naar school? De schippers van De Familietrouw vertellen het hele 
verhaal.  
Activiteiten in de school 
Voorbereidende les op school. De docent kan de lesbrief Familietrouw downloaden via de 
website van het Veenkoloniaal Museum: www.veenkoloniaalmuseum.nl of 
www.familietrouw.nl.  
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen maken kennis met het leven aan boord van een oud binnenschip. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school naar de ligplaats van De Familietrouw.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
De docenten kunnen de lesbrief downloaden. Verder is het ouderwets sfeer proeven en 
ruiken.                      
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Praktische informatie 

Tijdsduur  : Voorbereidende activiteit 1 lesuur, bezoek Familietrouw 1 uur 
Thema   : Wonen zoals je nooit zult wonen 
Kerndoelen  : 54, 55, 56 
Periode  : mei-oktober 
Bijzonderheden : Het museum vaart met het schip naar een locatie in de buurt van de 
     school 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl    
Contact   : Veenkoloniaal Museum  Museumplein 5  9641 AD  Veendam  

     Marleen Strikkers, e. strikkers@veenkoloniaalmuseum.nl  
     t. (0598) 36 42 24 
 
 
 

 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Van aardappel tot snoep 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Van aardappel tot snoep is bedoeld voor de groepen 7 en 8. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

De leerlingen komen erachter dat niet alleen patat uit aardappelen wordt gemaakt maar ook 
snoep. Ze ontdekken waar zetmeel in is verwerkt en waarom meneer Willem Albert Scholten 
gezien kan worden als de voorloper van Dagobert Duck. Na een voorbereidende les op 
school bezoeken ze het Veenkoloniaal Museum.  
Activiteiten in de school 
Met eenvoudige proefjes zien leerlingen dat zetmeel uit aardappelen kan worden 
gewonnen. Ze leren dat zetmeel in bijna alle producten zit. Zo worden ze gewaar dat 
bijvoorbeeld kleding en papier asgrauw zouden zijn zonder zetmeel. 
Overige activiteiten 
Aardappelstempels maken en naar eigen inzicht.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen ontdekken op school en in het Veenkoloniaal Museum dat naast strokarton, 
zetmeel hét product van de Veenkoloniën was.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school naar het Veenkoloniaal Museum te Veendam. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Niet van toepassing.                               DE BEER VAN BRAM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit 30 minuten, bezoek museum 1 lesuur  
Thema   : Voedsel en industrie 
Kerndoelen  : 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56 
Periode  : Hele jaar door 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl    
Contact   : Veenkoloniaal Museum  Museumplein 5  9641 AD  Veendam  

     Marleen Strikkers, e. strikkers@veenkoloniaalmuseum.nl  
     t. (0598) 36 42 24 
 

Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Stolpersteine 
Een steen een naam een herinnering 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doelgroep 

Het project Stolpersteine. Een steen een naam een herinnering is bedoeld voor de leerlingen 
van groep 7 en 8. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Op steeds meer plekken in Nederland verschijnen Stolpersteine in het straatbeeld. In een 
straat of voor een huis worden stenen met namen geplaatst als duidelijk herkenbare 
monumenten voor de slachtoffers van de terreur van de Tweede Wereldoorlog. 
Stolpersteine. In Veendam werd op woensdag 4 juni 2014 de Stichting Herdenkingsstenen 
Veendam-Wildervank opgericht. De Stichting heeft als hoofddoel: 
Het levend houden van de nagedachtenis van de slachtoffers van de naziterreur door het 
plaatsen van herdenkingsstenen in Veendam en Wildervank. Op haar website 
http://www.shvw.nl/index.html staan de namen en adressen van weggevoerde Joodse 
inwoners. Zolang er nog geen Stolpersteine zijn geplaatst, kunt u in plaats daarvan werken 
met de adressen.  
Een steen een naam een herinnering is een project bestaande uit zes verschillende lessen: 
de eerste drie lessen zijn basislessen waarbij de leerlingen onderzoek doen naar de 
Stolpersteine in de eigen omgeving. Daarnaast zijn er ook drie verdiepingslessen: 
•  Een inhoudelijke verdiepingsles waarbij leerlingen onderzoek doen naar de redenen 
 van terreur tegen de mensen in de eigen omgeving. Dit heeft vaak te maken met de 
 grotere oorlogsthema’s: Jodenvervolging, April-Mei stakingen of Collaboratie en 
 verzet. 
•  Een thematische verdiepingsles over de werking van het geheugen waarmee wij 

 verhalen herinneren of vergeten. 
•  Een thematische verdiepingsles waarbij leerlingen interviews leren afnemen en deze 

 leren verwerken. 
Activiteiten in de school 
De activiteiten verschillen per les. Zo is basisles 1 een les waarbij de leerlingen onderzoek 
moeten doen met behulp van internet en basisles 2 een discussieles. Omdat het project over 
Stolpersteine in de eigen omgeving gaat is het uiteraard ook belangrijk dat de leerlingen 
onderzoek doen ‘buiten de school’. Dit wordt gedaan in basisles 3. 
Ook bij de verdiepingslessen staan verschillende activiteiten en vaardigheden centraal, zoals 
interviewen of het doen van onderzoek naar het geheugen en herinneringen van mensen. 
Overige activiteiten 
Zowel de basislessen als de verdiepingslessen kunnen ‘los van elkaar’ gegeven worden.  
De docent kan hierin zijn eigen route bepalen. 
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Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 7 en 8 bezoeken de Stolpersteine in hun eigen omgeving en leren de 
mensen en de herinneringen achter de stenen kennen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school langs de Stolpersteine. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Bij verschillende lessen doen de leerlingen onderzoek met behulp van boeken en internet. 
Belangrijk hierbij zijn de verhalen op www.deverhalenvangroningen.nl. Hiervoor is een 
computer nodig met internetaansluiting.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur  : Afhankelijk van de beschikbare tijd kan de docent zijn eigen lesroute 
  vormgeven. Basisles 1 en 2: 60 minuten, basisles 3 circa 2 dagdelen. 

   Verdiepingsles 1: 1 dagdeel, verdiepingsles 2: 1 uur, verdiepingsles  
   3: 3 dagdelen. 

Thema   : Tweede Wereldoorlog 
Kerndoelen  : Oriëntatie op jezelf en de Wereld 51, 52, 55, 56 
Periode  : Hele schooljaar 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl    
Contact    : Erfgoedpartners Museumhuis, Lopende Diep 8, 9712 NW Groningen 

     e. info@erfgoedpartners.nl  t.  (050) 313 00 52 
 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Colofon 
 
Het project ‘Erfgoedschatten van Veendam’ is samengesteld door Erfgoedpartners, 
Museumhuis en CultuurClick Groningen in nauwe samenwerking met de erfgoedinstellingen 
en de basisscholen in de gemeente Veendam. 
 
Jaar van uitgave  : 2015 
Oplage    : 60 exemplaren 
Illustraties en vormgeving : Monique Beijer 
Foto’s illustraties  : Evert Winkel 
     
 

Deze uitgave is mogelijk gemaakt met financiële steun van het samenwerkingsverband 
Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen en de financiële bijdrage van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, de gemeente Groningen en de provincie.  
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Gino Huiskes, consulent erfgoedonderwijs, CultuurClick Groningen 
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