
 1 

Extra opties ter aanvulling op de middeleeuwse stad van Erfgoed Brabant 
 
 
1. Kasteel Heeswijk 
Stichting Kasteel Heeswijk: 0413-29 20 24. Lees hier de mogelijkheden bij gebruik van de 
Middeleeuwse leskist. Gezamenlijke introductie met daarna een ativiteitencircuit in groepjes. Kosten 
bedragen 4,00 per leerling. Een bezoek aan het kasteel duurt 75 minuten. Contactpersoon voor 
scholen is Jos Korsten. 
 
 
2.Theo van de Heuvel: jonkheer in de klas 
Theo treedt op als Jonker Voordenvuyst in het kostuum van een"galajonker" uit ca. 1550. Ik vertel bij 
voorkeur onbekende volkssprookjes of zelfverzonnen "kasteelverhalen" 

Omdat hij uit ervaring weet dat scholen vaak kampen met niet al te ruim bemeten budgetten en hij 
van mening is dat die geen belemmering  mogen zijn, mogen de scholen helemaal zelf weten wat ze 
als vergoeding voor zijn optreden kunnen missen. Daar komt nog bij dat het geld rechtstreeks 
overgemaakt mag worden naar Villa Pardoes of Stichting Dovenzorg. Hij geeft zelf aan, welke 
organisatie er aan de beurt is. Theo vraagt alleen om  gekostumeerd thuis in Boxtel te worden 
opgehaald en thuis gebracht. Dat is alles. Scholen kunnen zelf met hem een afspraak maken. 

bedrijfsnaam: Theo van de Heuvel 

contactpersoon: Theo van de Heuvel 

adres: 
Ridder 25 
5282 GE, Boxtel 

telefoonnr.: 0411-601565 

e-mail: theovdhe@gmail.com 

 
 
3. Museumles in Het Noordbrabant Museum 
Leerlingen ontdekken hoe mensen vroeger woonden en werkten in een middeleeuwse stad. Hoe 
herken je een middeleeuwse stad? In wat voor huizen woonden de mensen?  Hoe zag het leven er 
toen uit?  In het Medialab duiken ze in de middeleeuwen. In groepjes maken ze een green screen 
video van de gebeurtenissen op een middeleeuwse markt. Meer informatie over rondleiding, 
workshop en gratis lesmateriaal vind je op de website van het NBM. Het NBM biedt ook de 
mogelijkheid tot het lopen van een erfgoedroute in de stad, een ontdekkingstocht door het verleden 
van Den Bosch. 
 
4. Slot Loevenstein 
1. Zelf ontdekken 
Met je persoonlijke sleutel (vanaf 1 juni) kun je zelf de geschiedenis uitpluizen: speuren, ontdekken, 
spelen, knallen, kijken, luisteren & leren. Er zijn altijd gidsen aanwezig die je op weg helpen en 
spannende geschiedenisverhalen vertellen. 

2. Rondleiding 
Een rondleiding door het kasteel kan ook. In een uur wordt de geschiedenis van Loevestein verteld 
van de middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk bezoek je ook de kamer waar 
Hugo de Groot gevangen zat. 
Voor meer informatie klik hier. 
 

http://www.plein23.nl/downloads/7429/Bezoek%20aan%20Kasteel%20Heeswijk%20bij%20leskist%20De%20Middeleeuwse%20Stad.pdf
mailto:theovdhe@gmail.com
http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/onderwijs/aanbod-primair-onderwijs/museumles-de-middeleeuwse-stad/
http://www.slotloevestein.nl/documents/scholen/9-12-jaar/rondleiding_school.xml?lang=nl
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5. Bezoek aan de Sint- Jansmuseum de Bouwloods te Den Bosch. 
Het Sint-Jansmuseum heeft een aantrekkelijk informatief programma over de Sint Jan door de tijden 
heen ontwikkeld, welk programma heel geschikt is voor leerlingen van de groepen 6 en 7 van het 
basisonderwijs. 

 
Het samengestelde programma voor de kinderen brengt hen speels, gevarieerd en informatief in 
contact met de bouwgeschiedenis van de Sint-Jan en de leefwijze van de mensen in de 
middeleeuwen. 

 
De rondleiding door het museum en een powerpoint-presentatie zorgen voor de visuele prikkels die 
door de gidsen met pakkende verhalen worden aangevuld. 

 
Neem hiervoor contact op met onze werkgroep educatie. 
E-mail:   sintjansmuseum@live.nl  
Tel :   (073)6126879 
Website: http://www.sintjansmuseumdebouwloods.nl/onderwijs.html   
 
6. Muziek 

 http://www.middeleeuwsemuziek.nl/ (hebben ook lesbrieven etc) 

 http://www.oudemuziekbrabant.nl/ 

 http://www.oudemuziekbrabant.nl/index.php/historische-volksmuziek/slag-ende-stoot (ik 
denk dat zij weinig met educatie doen, maar moeite waard om te 
bekijken) 

 http://www.oudemuziekbrabant.nl/index.php/historische-volksmuziek/wronghel-en-wei 

 http://www.oudemuziekbrabant.nl/index.php/historische-volksmuziek/hailander 
(zelfde verhaal als slag ende stoot, maar deze zingen kinderliedjes) 

 http://www.oudemuziekbrabant.nl/index.php/historische-volksmuziek/gheselscap-goet-
ende-fyn (ervaring in het onderwijs, inc. lesbrieven en ze gebruiken middeleeuwse 
snaarinstrumenten. Een luit is te vergelijken met een gitaar) 

 
Ze zijn allemaal te youtuben, hier alvast de Blauwe schuyt: 
http://www.youtube.com/watch?v=PZdxsKeJCE8 
 
Websites specifiek over middeleeuwse muziek zijn er niet echt. Niet op basisonderwijsniveau in ieder 
geval.  
 
7. Kasteel Ammersoyen 
Kasteel Amemrsoyen is een van de best bewaarde middeleeuwse waterburchten in Nederland. 
Het interieur heeft met een ridderzaal, kemenade en trappen in de meters dikke muren een sterk 
middeleeuws karakter behouden. 
Op de bovenste verdieping is een tentoonstelling te zien van gebruiksvoorwerpen, die zijn gevonden 
toen de gedempte gracht weer werd uitgegraven tijdens de restauratie.  
Deze archeologische vondsten geven een beeld van het dagelijkse leven op een kasteel gedurende 
600 jaar. 
  
Via het programma van Edu-art hebben vele scholen ons al bezocht en dit paste prima binnen hun 
doelen. We hebben dan ook hele mooie reacties mogen ontvangen. 
Wellicht is het voor uw school een idee om uw lessen te ondersteunen of een educatief schoolreisje 
te maken op ons kasteel. We zien u graag tegemoet. 
 
Graag vooraf reserveren. Voor meer informatie klik hier. 

mailto:sintjansmuseum@live.nl
http://www.sintjansmuseumdebouwloods.nl/onderwijs.html
http://www.middeleeuwsemuziek.nl/
http://www.oudemuziekbrabant.nl/
http://www.oudemuziekbrabant.nl/index.php/historische-volksmuziek/slag-ende-stoot
http://www.oudemuziekbrabant.nl/index.php/historische-volksmuziek/wronghel-en-wei
http://www.oudemuziekbrabant.nl/index.php/historische-volksmuziek/hailander
http://www.oudemuziekbrabant.nl/index.php/historische-volksmuziek/gheselscap-goet-ende-fyn
http://www.oudemuziekbrabant.nl/index.php/historische-volksmuziek/gheselscap-goet-ende-fyn
http://www.youtube.com/watch?v=PZdxsKeJCE8
http://www.kasteel-ammersoyen.nl/home
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8. Tip van basisschool Fonkel 
Webje-wijzer.nl/geschiedenis. En dan kom je via via ook weer op hele leuke sites terecht. 

9. Valkenier 
Valkenier Monique Griffioen komt graag in de klas vertellen hoe roofvogels in de middeleeuwen 
tijdens de jacht ingezet werden. Monique brengt een Europese Oehoe en Kerkuiltjes mee. Aan deze 
lessen zijn kosten verbonden.  
Voor meer informatie: info@vogelwerk.nl of  
http://vogelwerk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=6  
 
10. Verteller van het Archeon in de klas 
Een levende geschiedenisles , Archeon komt naar u toe! 
 Gekleed in authentieke kledij laten onze Archeotolken de geschiedenis leven. Zij komen bij u op 
school in de klas als voorbereiding op uw schoolreis of voor een spectaculaire geschiedenisles. 
Spannender kan bijna niet! 
  
U bepaalt zelf welke archeotolk bij u in de klas komt; prehistorie,  Romeinse tijd of middeleeuwen. 
  
De Archeotolken nemen diverse attributen zoals prehistorische bijlen, een Romeinse helm of 
middeleeuwse gereedschappen mee en vertellen over het wonen, werken en leven van mensen uit 
de Nederlandse geschiedenis. De tolk kan ook meerdere klassen op 1 dag bezoeken. Klik hier voor 
meer informatie. 
 
11. Stadswandeling Den Bosch 
Stadswandeling Den Bosch is zowel voor kinderen als begeleidende ouders een leerzame tour. We 
hadden de auto’s bij het Transferium geparkeerd en met de bus naar de binnenstad gegaan. Dit 
verliep heel goed (bs Fonkel). 
 
12. Jachtboog of zwaardvecht clinic 
Begin juni hebben scholen uit Schijndel bij cc ’t Spectrum deelgenomen aan een zeer goed verzorgde 
zwaardvecht clinic van Gelre Events uit Apeldoorn. Hierbij werd zeer goed omgegaan met de 
veiligheid van deze vechtwapens! Meer informatie: www.schermclinic.nl. Een filmpje bij cc ’t 
Spectrum in Schijndel kun je zien via http://www.youtube.com/watch?v=JaMI1MAg-
T4&feature=youtu.be  
 
13. Op bezoek bij het gilde 
De scholen in Veghel zijn enthousiast over een bezoek aan het gildeterrein. De leerlingen krijgen een 
compleet beeld van het gilde en haar activiteiten. Na een plenaire uitleg over de geschiedenis vinden 
de activiteiten veelal buiten plaats: kruisboogschieten, vendelen, trommen, bazuinblazen, massale 
opmars, demo geweerschieten, schild-versieren, schilderen en tekenen. Dit alles in circuitvorm in 
kleine groepjes met persoonlijke begeleiding door de gildebroeders.  Hoe ziet zo’n bezoek er uit in 
beeld? Neem een kijkje op de website:  
http://www.plein23.nl/fotoalbums/57-bs-de-bunders-bezoekt-gildeterrein-sint-barbara  
Tijdsduur? Ongeveer twee uur (op maat aan te passen). Maximaal één klas. Gratis. 
 
14. Zwaard en Volk 
Zwaard en volk uit Tilburg biedt twee activiteiten aan voor scholen: "Beleef de middeleeuwen" 
(uitproberen van replica's van middeleeuwse gebruiksvoorwerpen) en "Strijd in de middeleeuwen" 
(informatie, uitproberen van middeleeuwse replica's, workshop zwaardvechten). Meer informatie is 
te krijgen via www.zwaardenvolk.nl en per e-mail via info@zwaardenvolk.nl.  
 

http://vogelwerk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=6
http://www.archeon.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=114
http://www.schermclinic.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=JaMI1MAg-T4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=JaMI1MAg-T4&feature=youtu.be
http://www.plein23.nl/fotoalbums/57-bs-de-bunders-bezoekt-gildeterrein-sint-barbara
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Notulen/MP/Agenda/www.zwaardenvolk.nl
mailto:info@zwaardenvolk.nl
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15.Op bezoek bij het gilde in Boxtel. 
Het gilde Sint Barbara en Sint Joris uit Boxtel biedt voor het primair onderwijs workshops aan. De 
workshops zijn te koppelen aan het thema 'de middeleeuwen' en geschikt voor het project 'de 
middeleeuwse stad', maar de workshops kunnen ook op ieder ander willekeurig moment in het 
schooljaar ingezet worden. 
http://www.cultuurbox.eu/aanbod/269-gilde-sint-barbara-sint-joris-in-boxtel  
 

http://www.cultuurbox.eu/aanbod/269-gilde-sint-barbara-sint-joris-in-boxtel

