
De Veerkieker
Erfgoededucatie voor het basisonderwijs in Stellingwerf



Van 2013 tot en met 2016 heeft Kiekes1, een onderdeel 
van KEK! (Kultueredukaasje mei Kwaliteit) zich gericht 
op lokaal erfgoed, daarmee gebruik makend van 
omgevingsonderwijs. 
Naast overdracht van kennis was de beleving / ervaring 
van lokaal erfgoed van groot belang. Om die reden waren 
cultuuraanbieders / kunstenaars in Oost- en Weststelling-
werf naast de erfgoedinstellingen nauw betrokken bij het 
Kiekes-project.
Het succes van Kiekes heeft geleid tot een vervolg: 
de Veerkieker.
Hierbij is het gecombineerde aanbod van de regionale 
erfgoedinstellingen en lokale kunstenaars gestructureerd 
in een leerlijn op basis van het thema “Veen en Turf ”.

1 zie ook colofon
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NLEIDINGI



We zijn in de Stellingwerven. Een gebied van Veen en 
Turf.

De kinderen van groep 1 t/m 8 maken gedurende hun 
basisschooltijd een reis door de omgeving waarin ze 
opgroeien.

Het werken in het turf maken ze zelf mee in groep 1, door 
er over te spelen.

Dat doen ze samen met theatermaker Janou Sipsma, met 
de hulp van de Historische Vereniging Appelscha.
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       HOOLTEN KLINTE

HEATER

Groep 1 speelt ‘turftheater’
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Hoe is turf ontstaan? Waar komt het vandaan? 

De kinderen uit groep 2 uit Ooststellingwerf gaan op 
ontdekkingstocht in het Fochtelöerveen, samen met de 
boswachter van Natuurmonumenten. Daar ervaren ze de 
stilte en de ruimte van het veenlandschap. 

In Weststellingwerf bezoeken de kinderen het landschap 
dat gevormd is door veenontginning: de Rottige Meenthe 
en de Lindevallei. Intiemer en met meer zichtbaar water. 
Hier zal het NME centrum de Rietnymf in 
Munnekeburen de kinderen begeleiden. 

Met dansdocente Lianne Jacobs gaan de kinderen het 
opnieuw beleven: hoe dat is als je over een verend veen- 
pakket loopt. Hoe zet je al die ervaringen van het land-
schap om in dans?
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       NATUURMONUMENTEN /
       RIETNYMF

ANS

Groep 2 doet de veendans!
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De bewoners van het veen, de vroegere bewoners van de 
Stellingwerven, wat deden ze in het dagelijks leven 
afgezien van werken? 

Hoe zag een school van vroeger er uit? Wat vonden ze 
belangrijk om te bewaren, wat verzamelden ze? Het 
Kiekhuus in Wolvega is bij uitstek geschikt om dat te laten 
zien. 

Na een bezoek aan dit museum gaan de kinderen van 
groep 3 samen met beeldend kunstenaar Marjolein 
Spitteler zélf verzamelen en dat tekenend vastleggen. 

Net zoals dat in het Kiekhuus te zien is, maken ze 
daarmee hun eigen tentoonstelling. 
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       KIEKHUUS

EKENEN

Groep 3 maakt een tentoonstelling!
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Na deze eerste tocht vol onderzoek en spel, komen de 
kinderen in het gebied van de taal.

In groep 4 staat de kunstkant van taal in het middelpunt. 
Het ritme en de klank van het Stellingwerfs worden door 
de kinderen verkend, daarbij ondersteund door de 
Stellingwarver Schrieversronte. 

Samen met muziekdocent Bas van Domburg brengen de 
kinderen de op deze manier ontstane gedichten en 
muziek bij elkaar.
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       DE SCHRIEVERSRONTE

OËZIE en MUZIEK

Groep 4 onderzoekt de muziek van het Stellingwerfs
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Ook in groep 5 houden de kinderen zich met taal bezig. 

Verhalen over veen en turf vormen het uitgangspunt. 
Objecten uit de Oudheidkamer in Wolvega geven 
aanleiding tot immaterieel erfgoed: de verhalen van de 
Stellingwerven, verteld door Jan Menger. 

Natuurlijk gaan de kinderen zelf ook aan de slag met het 
vertellen van verhalen, begeleid door verhalenvertelster 
Baukje Koolhaas.
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       DE OUDHEIDKAMER

ERHALEN VERTELLEN

Groep 5 gaat verhalen vertellen
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Nu komen de kinderen in het domein van de 
wereldoriëntatie. 

Museum Oold Ark en korenmolen de Weyert in 
Makkinga zijn de erfgoedinstellingen die door de 
kinderen in groep 6 bezocht gaan worden. 

Oude ambachten, ook dat van het turfsteken, komen 
hier aan bod. De basis van al deze ambachten is 
techniek. Dat vormt dan ook het uitgangspunt bij 
de schilderlessen van beeldend kunstenaar Martin 
de Jong. 

Schilderend gaan de kinderen ontdekken wat de 
ambachten met elkaar gemeen hebben. 
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       DE WEIJERT / OOLD ARK

CHILDEREN

Groep 6 gaat met techniek aan de slag en schildert
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In groep 7 en 8 staan musea centraal die nauw met elkaar 
samenhangen: het Vlechtmuseum in Noordwolde en 
Museum De Koloniehof in Frederiksoord. Het werken in 
het veen bracht veel armoede met zich mee. Zo rond 1800 
was een groot deel van het veen afgegraven en verdwenen. 
De straatarme inwoners van Noordwolde moesten op 
zoek naar een andere bron van inkomsten. Op die manier 
ontstond het ambacht van het rietvlechten en werd 
Noordwolde een beroemd vlechtersdorp. Deze 
geschiedenis laat zien hoe uit armoede en nood een 
hoogstaand ambacht werd geboren. 

De kinderen van groep 7 zullen daar uitgebreid kennis 
van nemen tijdens hun bezoek aan het Vlechtmuseum. 
Beeldend kunstenaar Marcel Prins zal met de kinderen 
laten zien dat vlechtwerk een prachtig middel is om kunst 
te maken.
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       VLECHTMUSEUM

EELDEN MAKEN

Groep 7 vlecht kunstzinnig
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De grote armoede en uitbuiting die gepaard gingen met 
het werken in het veen staan in schril contrast met het 
sociaal experiment dat in de 19e eeuw plaatsvond in 
Frederiksoord.
Met de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid 
op 1 april 1818 werden landbouwkoloniën in het leven 
geroepen die werk, onderdak, scholing en zorg moesten 
bieden aan de stedelijke “paupers”. De oprichter Johannes 
van den Bosch, liep hiermee vooruit op onze verzorgings- 
staat. 

De kinderen van groep 8 zullen naar aanleiding van hun 
bezoek aan de Koloniehof op zoek gaan naar experimen- 
ten in hun eigen omgeving die er op gericht zijn een 
rechtvaardigere en meer duurzame samenleving op te 
bouwen. Ze zullen daarbij gebruik maken van het
medium film.
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       DE KOLONIEHOF

IEUWE MEDIA

Groep 8 filmt rechtvaardigheid in de samenleving
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De Veerkieker gaat van start in het nieuwe schooljaar 
2017-2018. Het is bedoeld als aanzet voor alle 
basisscholen in Oost- en Weststellingwerf. 
Zowel cultuur- als erfgoedonderwijs zijn hiermee 
verankerd in het curriculum.
Het is aan de scholen zelf om hierop voort te bouwen.

De Veerkieker is opgenomen in het heemkunde-aanbod 
van de Stellingwarver Schrieversronte.
In dit eerste gesubsidieerde jaar zal de Veerkieker worden 
aangeboden met een kleine eigen bijdrage van € 1,00 per 
leerling.

Je kunt je school opgeven door te mailen naar:

info@deveerkieker.nl
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www.deveerkieker.nl

info@deveerkieker.nl

Stellingwarver Schrieversronte

Willinge Prinsstraat 10     8421 PE Oldeberkoop

www.stellingwerf-heemkunde.nl

Info@stellingwarfs.nl

Voor informatie over Kiekes klik je naar de site

voor cultuureducatie van Keunstwurk

www.kultuerfilter.nl
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