
  

   

 

Beste relatie van Cultuurkade, 

Het is deze week een beetje feest, want we bestaan 5 jaar. Er verscheen een mooi artikel in de 

lokale kranten over ons werk.  

En het gonst van de culturele activiteiten bij de scholen in Meierijstad. Zoveel dat we nog niet 

eens van alles artikelen hebben kunnen maken, dus dat houden jullie nog van ons tegoed.  

Ondertussen kijken wij uit naar 11 mei, dan gaan de Zuid-Willemsvaart projecten van start.  

Voor nu wensen we jullie fijn Paasdagen en alvast voor over een week: een heerlijke vakantie. 

 

Hartelijke groet, Dorian, Fieke, Ilona, Marion en Susanne 
  

 

Aandacht voor Erfgoed  
 

 

 

 

Kinderen ervaren aan den lijve dat het leven 

vroeger anders was. 

Hoe voelt het om kind te zijn, maar dan honderd 

jaar terug in de tijd? Bij de Meierijsche 

Museumboerderij stappen de kinderen in een 

tijdmachine, om daar als Jet en Jan uit te stappen. 

“Het is levend geschiedenisonderwijs”, vertelt 

Marlies Lennings, vrijwilliger bij de boerderij in 

Heeswijk-Dinther. Als kinderen uit Groep 5 bij de 

boerderij op bezoek komen, zijn ze al enigszins 

voorbereid: “Het bezoek is onderdeel van een 

lessenpakket”, vertelt Marlies Lennings. “Op 

school is hen bijvoorbeeld al verteld over Jet en 

Jan, als voorleesverhaal. Ze kennen hen  al een 

beetje. Wat ze leuk vinden: bij ons wórden ze 

vervolgens Jet en Jan. Ze krijgen een schort en kiel 

aan en gaan aan de slag. Ze doen wat Jet en Jan 

zouden doen op hun leeftijd: sokken stoppen, 

kleren wassen op een wasbord – buiten, ook als 

het koud is – graan dorsen, schrijven op een lei, 

enz. De tijd van toen komt ook echt tot leven. 

Lees verder. 

  
 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=0d590afa7a&e=b4eb5e1b7b
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Lkr. workshop Graven naar de toekomst | 

ZWV 

17 mei organiseren wij om 15.00 uur een 

leerkrachtenworkshop voor degenen die met 

'Graven naar de toekomst' gaan werken. Je krijgt 

handvatten hoe je met ontwerpen (2D) en 

bouwen (3D) aan de slag kunt gaan in je klas, 

nadat je een start hebt gemaakt met de 

escapekist. Aanmelden kan hier. Waarom 

meedoen? 

• Om je (extra) wegwijs te maken met de 

drie (escapekist - ontwerpen - bouwen) 

onderdelen, 

• Handvatten te krijgen hoe je de les kunt 

geven, 

• Om je door de makers (nog meer) te 

laten enthousiasmeren voor het project 

en de mogelijkheden, 

De spreekwoordelijke eerste schop met 

vertrouwen in de grond te zetten met je klas. Lees 

meer. 
 

 

 

Koster Brock terug van weggeweest 

In Sint-Oedenrode gingen alle groep 5 leerlingen 

op 6 en 7 april weer genieten en leren van het 

Koster Brock-project. Na corona is het project 

gelukkig terug van weggeweest.  

De kinderen maken met dit project kennis met de 

Rooise koster Adrianus Cornelus Brock (1775-

1834). Koster Brock neemt de kinderen op een 

wandeling mee door Sint-Oedenrode, of 

andersom. Onderweg doen ze markante plaatsen 

en gebouwen aan, aan de hand waarvan koster 

Brock vertelt hoe het vroeger was. Acteurs, 

ambachtslieden, musici en dansers (zestig 

vrijwilligers in totaal) laten ter plekke de tijd 

herleven. Kinderen worden er uitdrukkelijk bij 

betrokken en ook in de voorbereiding hebben ze 

al het een en ander op school aangeleerd 

gekregen. Het project brengt de kinderen respect 

en trots bij over de geschiedenis van hun 

geboorte-, cq woonplaats. Foto en tekst: Jeroen 

van de Sande, Mooirooi.nl 
 

 

 

Lokaal nieuws  
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5 jaar Cultuurkade 

Deze week vieren we feest. Op 11 april was het 

vijf jaar geleden dat onze organisatie, die de spil 

vormt tussen cultuuraanbieders en het onderwijs 

in Meierijstad, ons eerste (gezamenlijke) project. 

In dit jubileumjaar zitten wij niet stil: meer dan 

100 mooie projecten staan op de planning.  

Cultuurkade Meierijstad is ontstaan vijf jaar 

geleden vanuit drie marktplaatsen op het gebied 

van cultuureducatie in Schijndel, Sint-Oedenrode 

en Veghel. Toen deze gemeenten fuseerden, 

hebben wij ook onze drie organisaties 

samengevoegd. Tot dan hadden we ieder een 

eigen stuurgroep, eigen werkgroepen, eigen 

culturele netwerken... nu we de krachten 

gebundeld hebben, zijn we echt één team, 

kunnen we gezamenlijk werken en vullen we 

elkaar goed aan. Er staat deze week een mooi 

artikel over ons werk in de lokale nieuwsbladen, 

lees het hier.  

 

 

  
 

 

 

Thema's en cultuur: een groene wereld (Blink) 

Steeds meer scholen werken met thematisch 

onderwijs en wij denken met steeds meer scholen 

mee over hoe je een goede koppeling kunt 

maken tussen een thema en een culturele 

activiteit. Op de paginaThema's en cultuur 

koppelen van onze website staan al 70 

verschillende documenten met tips. Het 

nieuwste thema waar we advies bij gemaakt 

hebben betreft 'Een groene wereld' met de 

subthema's; Natuurspeurders, De groene fabriek 

en Duurzaam design.  

Advies bij een ander thema nodig? Mail ons dan, 

wij denken graag met je mee.    
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Van Radio Walvis naar Wie Walvis 
En toen sloeg corona toch weer toe. De voorstelling Radio Walvis van 10 maart kon 
helaas niet doorgaan. En wat was het geval, de groepen die op die datum zouden 

gaan, waren al twee keer geannuleerd. Dus Cultuurkade heeft alles in het werk 
gesteld om een vervangende voorstelling te zoeken. Het werd de voorstelling 'Onder 
de grond' van het gezelschap Wie Walvis uit Amsterdam. Uit de evaluaties lazen wij 

dat het een schot in de roos was!   

 

  

Overig nieuws  
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Denk mee over kunst en cultuur in Meierijstad 

2030 

Uitnodiging van de gemeente: 

De gemeente Meierijstad heeft in haar korte 

bestaan een rijk en levendig kunst- en 

cultuurklimaat 

opgebouwd. De gemeente ziet kunst en cultuur 

op lokaal niveau als een essentieel onderdeel in 

het streven 

naar een optimale woon-, leef- en werkomgeving 

en goede persoonlijke ontwikkeling van de 

inwoners van 

de gemeente. Wij willen met een open blik kijken 

naar wat kunst en cultuur voor onze gemeente en 

haar inwoners (verder) 

kan betekenen en hoe Meierijstad cultureel nog 

sterker kan worden gepositioneerd. Kortom; 

Hoe ziet Meierijstad er uit op het gebied van 

kunst en cultuur in 2030? Lees hier verder en 

meld je aan. 

  
 

 

 

Onthullen door te verhullen  

Leerlingen zijn weer welkom bij Kunstlocatie 

Würth, het educatieprogramma gaat weer van 

start.  

Vanaf nu (en gedurende het gehele jaar) kan je 

reserveren voor een schoolbezoek aan de nieuwe 

tentoonstelling ‘Christo en Jeanne-Claude, 

kunstwerken uit de Verzameling Würth’. 

Omdat Würth vindt dat iedereen met kunst & 

cultuur in aanraking moet kunnen komen, bieden 

wij het educatieprogramma kosteloos aan 

scholen aan. Lees hier meer over de 

tentoonstelling en bekijk de educatie informatie.  
 

 

 

Inschrijven Museumschatjes vanaf 10 mei  

Deelnemen aan Museumschatjes blijft 

onverminderd populair bij de scholen in 

Meierijstad. In 2021 bezochten er 

d.m.v. Museumschatjes maar liefst 85 groepen uit 

Meierijstad een museum. Vanaf 10 mei kun je via 

deze link inschrijven voor schooljaar 2022-2023 

mogelijk, hou je post in de gaten of noteer het in 

je agenda.  
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Koning Quast was op reis 

Het literatuurproject Koning Quast was op reis 

naar Vught, waar onze collega's van Plaza Cultura 

de expositie hebben aangeboden aan de 7 en 8 

van de basisscholen aldaar. Dit is de reactie die 

we terug ruim hebben gekregen: 

Ze hebben gebouwd, geleerd, begeleid, 

ondersteund, ervaren, ervaren, ervaren, genoten, 

ook hard gewerkt, verwonderd, gefronst, ged, 

gekletst, veel heel ontmoet en dat allemaal op 

een fijne locatie! Lees hier meer.  

Foto: Plaza Cultura 

  
 

 

 

Webinarreeks Filmeducatie  

Filmhub Zuid heeft samen met Fontys 

Hogescholen en Strictua vier webinars over 

filmeducatie gemaakt! In deze webinarreeks 

helpen ze docenten om in de klas met 

filmeducatie aan de slag te gaan. Aan bod komt 

o.a.: Wat is filmeducatie precies? Waarom is het 

belangrijk? Hoe zet je het in de les? Waar vind je 

lesaanbod? Waar kun je terecht met 

vragen? Daarnaast maken ze je wegwijs in 

filmgeschiedenis, filmgenres, de kracht en impact 

van film, de leermethode Visual Thinking 

strategies, fake news én de vijf vaardigheden uit 

de leerlijn film! Het eerste webinar staat 

inmiddels online en het bekijken meer dan 

waard!  
 

Klik hier voor alle nieuwsitems  
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Kunstructeur Voedingding, Kick-off voor groep 3-4 Sint-Oedenrode  

11 mei, 14.45 - 16.15 uur 

Leer meld je hier aan  

Inspiratie middag voor icc-ers en leerkrachten in combinatie met de Kunstmenu presentatie 

8 juni, aanvang om 15.00 uur - 17.45 uur start informele borrel. 

meld je hier aan . 
   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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.  

 

 

 

Wil je de instellingen voor het ontvangen van deze nieuwsbrief veranderen? Je kunt  

hier je gegevens wijzigen of je hier uitschrijven voor de nieuwsbrief.  
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