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Februari 2016 

Trefpunt café 17 maart 
Op 17 maart is er een Trefpunt café, met als onderwerp 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
  15.45 u  inloop, koffie, thee 

  16.00 u  Heemkundekring Onsenoort 

  16.30 u ‘Wat is het je waard’ door Ernst Spek en Linda de Rooij 

17.00u Expositie Heusden ten tijde van Jheronimus Bosch: Linda de 

Rooij  

17.15 u Maaike van den Brule over de Halve Zolenroute en 

educatieprojecten 

17.45 u Marjolein vd Akker presentatie website en nieuwe 

Erfgoedwijzer Erfgoed Brabant 

  

 

 
TREFPUNT CAFÉ 

Erfgoed 
donderdag 17 maart 

van 15.45 u (inloop) tot 18.00 u 
centrum voor de kunsten de Aleph 

 

http://www.trefpuntheusden.nl/
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Heemkundekring Onsenoort 
De lokale Heemkundekring is een onuitputtelijk vat vol kennis over ons lokale erfgoed. 

HKK Onsenoort heeft in het verleden prachtige schoolbrede projecten verzorgd op Het 

Kompas in Nieuwkuijk, en staat open voor samenwerking! 

Daarnaast is er binnenkort een tentoonstelling over de Langstraatse Spoorbruggen. 

Uiteraard te bezoeken door scholen! 

 

Wat is het je waard? 
Beste leerkracht groep 7 en 8 
 

 

De setting is duidelijk: De Tweede Wereldoorlog. 

Ik ben bijzonder blij jullie te mogen mededelen dat er prachtig spiksplinternieuw 

lesmateriaal ontwikkeld is voor jullie groepen, naar goed Veghels voorbeeld en in 

samenwerking met Erfgoed Brabant. De tweede Wereldoorlog staat vast in het 

curriculum, en deze lesstof is hierop een verdieping.   

De lessen gaan over morele dilemma’s. De schrijver van het materiaal, Ernst Spek, komt 

vertellen over het tot stand komen en het doel van de lessen. Linda de Rooij van het 

Streekarchief Heusden heeft de verhalen uit Heusden gezocht, gewogen en gecheckt 

op feitelijkheden.   

De lessen zijn bedoeld voor de groepen 7 en 8. Bij deze wil ik deze leerkrachten ook van 

harte uitnodigen bij dit Trefpunt café! 

Het is mogelijk om voor deze lesstof een eenmalige training te volgen op 30 maart. 

Leerkrachten uit Veghel waren hier bijzonder enthousiast over! In de bijlage lees je meer 

en kun je je ook al opgeven. 

 

Heusden ten tijde van Jheronimus Bosch 
In Heusden vesting is van 23 april tot september een bijzondere expositie over de stad 

Heusden ten tijde van Jheronimus Bosch. De expositie vindt plaats op twee locaties: het 

bezoekerscentrum en het Gouverneurshuis. Beide locaties zijn gratis te bezoeken, ook 

voor alle kinderen!  

Loop je van de ene naar de andere locatie, dan kun je een belevingsroute volgen. En 

hierin kunnen alle kinderen van de onderbouwklassen  onderdeel worden! Kinderen van 

groep 1 t/m 4 mogen kunstwerken maken, die langs deze route te zien zullen zijn.  

Leerlingen uit de bovenbouw worden uitgedaagd een kunstwerk te maken (alle 

disciplines mogelijk) voor in de tuin (der lusten) van het Gouverneurshuis.  

Meer info op de website. 

Het is 1941. De beste vriend van Henk is Simon, een Joods jongetje. Opeens wordt bekend dat 

Joodse kinderen van school af moeten. Ook komen er op steeds meer plaatsen bordjes met de 

tekst “verboden voor Joden”. 

Sommige vrienden van Henk willen nu niet meer omgaan met Simon. Hij vertelt hier thuis vol 

verontwaardiging over. Dan zegt Henks moeder dat het ook voor hun gezin gevaarlijk kan zijn 

als hij met zijn vriendje blijft omgaan. Ze vraagt Henk of hij niet meer met Simon wil afspreken. 

Wat moet Henk doen: wel of niet afspreken? 

http://www.trefpuntheusden.nl/
mailto:http://www.trefpuntheusden.nl/jeroen-bosch/
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De Halve Zolenroute 
War vroeger het spoor liep voor het transport van materialen, met name voor de 

schoenfabrieken in Waalwijk, ligt nu grotendeels een fietspad. Het pad loopt van lage 

Zwaluwe tot ’s-Hertogenbosch. Langs de route worden hedendaagse kunstwerken 

geplaatst. Inmiddels is er een app te downloaden die je onderweg van alles kan 

vertellen en laten zien over wat je ziet. Er wordt nu contact gezocht met scholen om op 

maat invulling te geven aan de een educatie-website. Iets voor jouw school? 

 

Nieuwe website 
Misschien heeft een aantal van jullie het al gezien: de website van Trefpunt Heusden 

heeft een grondige opfrisbeurt gekregen. Ik nodig iedereen uit wensen ten aanzien van 

deze website kenbaar te maken.  

 

Erfgoedwijzer 
In 2014 is er een prachtige wijzer voor erfgoededucatie uitgebracht. Erfgoed Brabant 

heeft nu een cursus ontwikkeld rondom deze handleiding om goed met de gouden 

regels van erfgoed om te gaan. De cursus (met bijeenkomsten op 24 mei en 28 juni) is 

voor leerkrachten en vrijwilligers van erfgoedinstellingen. Een mooie manier om elkaar te 

treffen! 

 

 

 

 

 

Meld je aan voor Trefpunt café 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen? Mail marjolein@trefpuntheusden.nl 

 ovv afmelden nieuwsbrief 
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