
 
 

Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Culturele activiteiten dragen bij aan 

het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen leren ook allerlei vaardigheden door cultuureducatie zoals 

observeren, een mening vormen, ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen en begrip voor 

elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Je leert jezelf er beter door kennen. 

Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de eindexamens. Samen met partners, 

cultuuraanbieders, gemeente en onderwijs zorgen we voor verrassende en leerzame programma’s waarmee we 

duizenden leerlingen elk jaar weer inspireren. 

Mei/juni 2022 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Ruim een jaar geleden vroeg de gemeente Meierijstad aan Cultuurkade om samen met het onderwijs 
aandacht te schenken aan het 200 jarige bestaan van de Zuid-Willemsvaart.  
De komst van het kanaal zorgde namelijk voor grote veranderingen voor de mensen in deze 
omgeving. Bij de aanleg kwamen veel verschillende belangen kijken en daar zijn vele verhalen over te 
vertellen.  
 
Verleden – heden – toekomst 
En binnenkort is het zover, dan gaat je kind deelnemen aan een of meer van de onderwijsactiviteiten 
die er ontwikkeld zijn.  
De leerlingen duiken in de geschiedenis; door het oplossen van puzzels en opdrachten in een 
escapekist. De leerlingen komen daarmee meer te weten over diverse personages uit het verleden. 
Denk o.a. aan een kanaalgraver, een boer, de koning en een kind.  
Bij iedere opdracht komen leerlingen wat meer te weten over de geschiedenis van het kanaal, de 
omgeving en het verhaal van ‘hun’ persoon. Ze worden zich bewust van tegengestelde belangen in 
de samenleving. En ze komen er achter hoe belangrijk het is om samen te werken om tot oplossingen 
te komen.  
Na het oplossen van de escapekist geeft de burgemeester van Meierijstad de leerlingen een opdracht 
voor de toekomst en kunnen ze gaan werken aan een ontwerpopdracht in Meierijstad.  

Varen – maken – beschouwen  
Maar misschien gaat je kind varen op de  
Zuid-Willemsvaart. Daarbij ontmoeten ze een 
personage die hen meer leert over de geschiedenis. 
Waarom werd dit kanaal aangelegd? En hoe kwamen 
schepen zonder motor vroeger eigenlijk vooruit?  
De kapitein vaart ondertussen naar de terminal in de 
industriehaven. Je weet wel, bij die grote blauwe 
portaalkraan en stapels containers. Normaal is dit 
verboden terrein. Speciaal voor de leerlingen wordt 
een uitzondering gemaakt. Zij mogen hier aan wal 
voor een bijzondere belevenis!  

En zo hebben scholen nog meer keuzes kunnen maken uit verschillende culturele activiteiten, die 
allemaal te maken hebben met de herdenking van 200 jaar Zuid-Willemsvaart.  
Bekijk hier het activiteiteitenoverzicht.  

Wij hopen dat je kind na afloop zelf prachtige herinneringen heeft opgedaan en verhalen kan gaan 
vertellen over het kanaal.  
 

Met vriendelijke groet, 
Cultuurkade Meierijstad 

https://www.cultuurkade.nl/aanbod?discipline=200-jaar-zuid-willemsvaart

