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Leerlijn cultuuronderwijs
In het kader van de Brede School Culemborg is een leerlijn cultuuronderwijs opgezet voor de
Culemborgse basisscholen. De leerlijn is een samenwerkingsverband van Bibliotheek
Rivierenland, het Elisabeth Weeshuis Museum, Steunpunt Natuur- en Milieu-educatie
Culemborg en een aantal zelfstandige kunstdocenten (deels aangesloten bij KunstEducatie
Culemborg). Deze partijen hebben gezamenlijk lespakketten ontwikkeld en zetten
vakdocenten in voor gastlessen op school en op locatie. De vakdocent erfgoed verzorgt
lessen in samenwerking met vrijwilligers van het Elisabeth Weeshuis Museum en de Grote of
Barbarakerk.
Vakgebieden
In de leerlijn worden de volgende cultuurdisciplines ingezet:
Beeldende vorming / theater / muziek (zelfstandige kunstdocenten / Kunsteducatie
Culemborg)
Erfgoed (Elisabeth Weeshuis Museum)
Vormgeving (Pakhuis Vol Verhalen)
Leesbevordering / mediawijsheid (Bibliotheek Rivierenland)
Natuur en landschap / gezond en voeding / techniek en duurzaamheid (Stichting Natuur- en
Milieu-educatie Culemborg)
Omgevingsonderwijs en creativiteitsontwikkeling
De twee pijlers onder deze leerlijn cultuuronderwijs vormen omgevingsonderwijs en
creativiteitsontwikkeling. Opeenvolgende jaarthema’s beginnen bij de leerling zelf, waarna
de wereld steeds groter wordt. Door leerlingen bewust te maken van hun relatie met de
fysieke en sociaal/culturele omgeving, willen we bijdragen aan hun identiteitsontwikkeling.
Met de inzet van verschillende cultuurdisciplines ontwikkelen leerlingen hun creativiteit.
Creativiteit in de breedste van het woord. Niet alleen creatieve vaardigheden zoals acteren
en schilderen, maar ook 21ste- eeuwse vaardigheden, zoals oplossingsgericht denken en
kritisch mediagebruik. Deze vaardigheden kunnen ze verder uitbouwen door deel te nemen
aan naschoolse cursussen en activiteiten, georganiseerd door de partners in deze leerlijn.
Kerndoelen
Elk programma in de leerlijn bestaat uit een combinatie van twee of meer cultuurdisciplines.
Tijdens hun basisschool-carrière maken de leerlingen minimaal twee keer kennis met een
discipline. De leerlijn sluit aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs. Alle programma’s
haken aan bij de leerlijnen Taal, Oriëntatie op jezelf en de wereld, en Kunstzinnige
oriëntatie. In elk lespakket staan de relevante kerndoelen per programma vermeld.

Culturele competenties
Om de samenhang binnen en tussen onze programma’s verder te verbeteren zijn we gestart
met de implementatie van het SLO-leerplankader kunstzinnige oriëntatie. Daarbij werken we
vanuit verschillende cultuurdisciplines gericht aan dezelfde culturele competenties van
leerlingen. Ook krijgt reflectie een grotere rol in de programma’s.
Het gaat om culturele competenties die noodzakelijk zijn bij het doorlopen van een creatief
proces: oriënteren, onderzoeken, creëren en evalueren. Meer informatie:
www.kunstzinnigeorientatie.slo.nl
Basispakket en extra programma’s
De programma’s worden gedurende het schooljaar aangeboden in vijf blokken. Deelname is
kosteloos voor de scholen van de Brede School Culemborg. Wel zijn aan deelname
voorwaarden verbonden, welke dat zijn is in te zien op de website van de Brede School
Culemborg: http://www.bredeschoolculemborg.nl/
Naast het basispakket bieden verschillende organisaties ook extra lespakketten aan die
aansluiten bij de jaarthema’s. Aan deze extra lespakketten zijn kosten verbonden.
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Inleiding
Het programma ‘Veelkleurig Nederland’ maakt deel uit van het jaarthema Typisch
Nederlands. Daarin onderzoeken leerlingen de fysieke en culturele kenmerken van
Nederland en reflecteren daarop.
De leerlingen ontdekken welke groepen Nederlanders er zijn, waarom ze hierheen zijn
gekomen en hoe de multiculturele samenleving er tegenwoordig uitziet. Spelenderwijs leren
ze iets over hun eigen familie en hun cultuur.
Een onderdeel van dit programma is een vensterles van de canon. De canon van
Nederland telt 50 vensters: belangrijke personen, creaties en gebeurtenissen die samen
laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin we nu leven. De canon
van Nederland is officieel opgenomen in de kerndoelen voor het primair onderwijs. Het gaat
om kerndoel 52 aangevuld met de volzin: De vensters van de canon van Nederland dienen
als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken. Zie voor meer informatie, www.entoen.nl

Opzet ‘Veelkleurig Nederland’
Doelgroep: groep 6 van de basisschool.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Een introductieles op school
Een les van 30-45 minuten door de leerkracht zelf. Hierin maken de kinderen kennis
met zichzelf. Ze ontdekken hun achternaam en de herkomst ervan.
2. Stamboom in foto’s op school
Een les van 45 minuten door de leerkracht zelf. Hierin maken de kinderen een
stamboom-mobile of familiestamboom.
3. Vensterles op school
Een les van 60 minuten door de leerkracht zelf. In deze les staat de vensterplaat over
Veelkleurig Nederland centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze
interactieve vensterplaat welke groepen nieuwe Nederlanders er zijn, waarom ze
hierheen zijn gekomen en hoe de multiculturele samenleving er tegenwoordig uitziet.
De aflevering die Het Klokhuis maakte over Veelkleurig Nederland biedt een
duidelijke en aansprekende introductie op dit veelzijdige onderwerp.
4. Mediales in de bibliotheek
Tijdens het bibliotheekbezoek gaan de leerlingen een plaatsspel maken over hun
wereld. Ze maken als het ware een landkaart van hun eigen leven. Dit betekent dat
ze 8 plaatsen (of 4 per persoon, indien ze in tweetallen werken) kunnen bedenken
die belangrijk zijn, zijn geweest, of hopelijk zullen worden in hun leven.
5. Gezondheid en voeding in de klas
In deze les in de klas over gezondheid en voeding proeven ze van voedingsmiddelen
van verschillende herkomst en leren ze variatie waarderen. De les wordt gegeven
door de vakdocent koken en gezondheid.

Culturele competentie:
Onderzoeken: leerlingen onderzoeken hun familiegeschiedenis en culturele achtergrond
Inzetten van mediavaardigheden om familie- en cultuuronderzoek te doen
Inzetten van opgedane culturele kennis om te experimenteren met smaken/geuren
Experimenteren met muziekinstrumenten

Leerdoelen lessenserie:
Algemeen
- De leerling weet dat er nog nooit zoveel verschillende mensen in Nederland hebben
gewoond als tegenwoordig. Ze kunnen de drie belangrijkste redenen hiervoor benoemen
(gastarbeiders, vluchtelingen en mensen uit ex-kolonieën).
- De leerling weet uit welke landen mensen uit ex-kolonieën en gastarbeiders kwamen.
- De leerling kan verwoorden wat belangrijk is om te weten over Nederland.
- De leerling weet wat er bedoeld wordt met het begrip multiculturele samenleving en kan
in eigen woorden vertellen wat hij/zij hiervan vindt.
- De leerling ontdekt waar namen vandaan komen.
- De leerling onderzoekt de eigen stamboom.
- De leerling ontdekt wat het begrip cultuur inhoudt.
Mediawijsheid
- De leerling kan digitaal informatie zoeken, vinden en beoordelen:
- De leerling leert effectieve zoekstrategieën te hanteren.
- De leerling kan met digitale hulpmiddelen informatie produceren, bewaren en
verspreiden.
- De leerling leert functionele en aansprekende content te creëren om de boodschap
optimaal over te brengen.
- De leerling kan (individueel en in groepsverband) een informatieve, persuasieve of
kunstzinnige mediaproductie maken.
- De leerling kan communiceren via media en reflecteren op zijn keuzes daarbij.
Gezondheid en voeding
- De leerling maakt kennis met voeding van verschillende culturen.
- De leerling leert over de herkomst van de producten.
- De leerling leert variatie in voeding waarderen.
- De leerling maakt kennis met Fair Trade producten

Relevante kerndoelen
Kerndoel 2:
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van
informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren
en bij het discussiëren.
Kerndoel 3:
De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief
of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.
Kerndoel 37:
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en
normen.
Kerndoel 38:
De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met
verschillen in opvattingen van mensen.
Kerndoel 51:
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren
aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
Kerndoel 55:
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 56:
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.

Erfgoed
Les 1 Introductieles door de leerkracht op school
Duur: 30-45 minuten
Waar: in de klas, op school
Gegeven door: leerkracht zelf
Lesdoelen:
Aan het einde van de les:
- weet de leerling dat iedereen een eigen individuele geschiedenis heeft.
- beseft de leerling dat ouders en grootouders in een tijd leefden die verschilt met nu.
- leert de leerling het begrip generaties kennen.
Voorbereiding:
Bekijk zelf als achtergrondinformatie in bijlage 1.
Inhoud van de les: (Bron: CBG)
1.Algemene informatie
Bespreek aan de hand van bijlage 1:
- Wat is een achternaam?
- Waar komt een achternaam vandaan?
Voor meer info, zie het Meertens-instituut (naamkundige databank), via www.meertens.nl.
Tip: Zoek uit wat de namen van de kinderen betekenen of vraag of de leerlingen zelf weten
wat hun voor- of achternaam betekent. Zoek ook uit waar jouw eigen naam vandaan komt
en wat jouw naam vertelt over de geschiedenis van jouw familie. Kunnen de kinderen dat
raden? Voornamenboeken kunnen hierbij gebruikt worden, deze zijn te leen in de
bibliotheek.
2.De geschiedenis begint bij … mij
De start van de ontdekkingstocht naar de familiegeschiedenis. Zie bijlage B voor het
verwerkingsblad. Onderzoek kan als extra activiteit worden opgepakt.
Al deze informatie, dient als voorwerk voor de mediales in de bibliotheek. Laat de kinderen
het verwerkingsblad daarom ook meenemen!
3.Extra aansluitende activiteit: Foto-lotto
Van iedere leerling worden twee foto’s, een babyfoto en een foto van nu op tafel gelegd.
Om de beurt mogen de leerlingen een poging wagen om de juiste combinatie te maken.

Erfgoed
Les 2 Les over je stamboom door de leerkracht op
school
Duur: 45 minuten
Waar: in de klas, op school
Gegeven door: leerkracht zelf
Lesdoelen:
Aan het einde van de les:
- weet de leerling wat een stamboom is.
- Hebben de leerlingen zicht op hun eigen stamboom.
Voorbereiding:
Laat de kinderen thuis foto’s zoeken van hun moeder, vader, oma’s en opa’s. Misschien
kunnen ze zelfs nog wel foto’s vinden van overgrootouders. Laat ze ook de namen,
geboortedata en geboorteplaatsen verzamelen. De foto’s kunnen ze het beste kopiëren of
scannen en uitgeprint meenemen naar de klas.
Benodigdheden:
- pasfoto’s of gewone foto’s van de leerlingen, hun ouders en opa’s en oma’s
- kaartjes van stevig karton, ongeveer 7x8 cm
- lijm
- dun koord of touw
- een kopieerapparaat of scanner
- een perforator of een prikpen
- stevig papier A4- of A3-formaat met een tekening van een boom.
Inhoud van de les:
1.Verhaal:
Op school wordt elk jaar van jou en je klasgenoten een foto gemaakt. Als je zusjes of
broertjes op school hebt, ga je ook met hen op de foto. In de vakantie of op
verjaardagspartijtjes worden vaak foto’s gemaakt. Die foto’s plak je - meestal - in een mooi
album en soms kijk je er nog eens naar. Maar met foto’s kun je nog veel meer leuke dingen
doen. Je kunt er bijvoorbeeld op verschillende manieren een mooie stamboom mee maken.
Laat ze vervolgens een stamboom-mobile (zie 2) of een familieboom (zie 3) maken.
2.Een stamboom-mobile (zie voorbeeld in bijlage 3)
Om een mobile te maken moet je de foto’s uitknippen en ze op een kaartje plakken. Schrijf
onder elke foto de goede naam en de geboorteplaats en -datum. Teken om de foto een leuk
lijstje. Maak van stevig karton een grote cirkel en prik er - met een perforator of een prikpen
- langs de randnet zoveel gaatjes in als je foto’s hebt. In het midden van de cirkel prik je één
gaatje. In de kaartjes met de foto’s prik je een gaatje bovenin, precies in het midden. In dit
gaatje kun je een koordje bevestigen. Neem voor ieder kaartje een koordje met een andere

lengte. Bevestig tenslotte de koordjes aan de kartonnen cirkel. Je kunt de mobile ophangen
aan een koordje dat je door het gaatje in het midden van de cirkel gehaald hebt.
3.Een familieboom (zie voorbeeld in bijlage 3)
Teken een mooie boom en plak daarin foto’s van zoveel mogelijk familieleden: zusjes,
broertjes, moeder, vader, oma, opa, neefjes, nichtjes, tantes en ooms. Je kunt ze allemaal
door elkaar plakken. Dan is het net een familiereünie, waarop iedereen met iedereen een
praatje maakt. Je kunt ook alle gezinnen netjes bij elkaar hangen, zodat je goed ziet wie bij
wie hoort. Schrijf bij iedere foto de goede naam en de geboortedatum en -plaats.

Erfgoed
Les 3 Vensterles door de leerkracht op school
Duur: 60 minuten
Waar: in de klas, op school
Gegeven door: leerkracht zelf
Lesdoelen:
- Aan het einde van de les weten de leerlingen dat er nog nooit zoveel verschillende
mensen in Nederland hebben gewoond als tegenwoordig. Ze kunnen de drie
belangrijkste redenen hiervoor benoemen (gastarbeiders, vluchtelingen en
mensen uit ex-kolonieën).
- Aan het einde van de les weten de leerlingen uit welke landen mensen uit ex-kolonieën
en gastarbeiders kwamen.
- Aan het einde van de les kunnen de leerlingen verwoorden wat belangrijk is om te weten
over Nederland.
- Aan het einde van de les weten de leerlingen wat er bedoeld wordt met het begrip multiculturele samenleving en kunnen ze in eigen woorden vertellen wat ze hiervan vinden.
Voorbereiding:
Dit betreft een bestaande les, ontwikkeld door entoen.nu. Kijk op
http://www.entoen.nu/veelkleurignederland/lessen/vensterles-veelkleurig-nederland
de volledige vensterles met handleiding, werkblad en vensterplaat.

voor

Benodigdheden:
- internet
- voor elke leerling een werkblad
- kleurpotloden
Inhoud van de les:
1. Introductie
Introduceren van de multiculturele samenleving, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken
van de Klokhuisaflevering over Veelkleurig Nederland.
2.Kern
Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat over Veelkleurig
Nederland. Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.
3. Afsluiting
Werkblad bespreken. Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van
de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Media
Les 4 Mediales door de vakdocent media
in de bibliotheek
Duur: 90 minuten
Waar: computerruimte van Bibliotheek Rivierenland, Elisabeth Weeshuis, Herenstraat 29
Gegeven door: vakdocent media Bibliotheek Rivierenland
Lesdoel:
De leerlingen maken een digitaal plaatsspel over hun wereld. Ze maken als het ware een
landkaart van hun eigen leven.
Wat gaan ze doen?
De leerlingen maken een digitaal plaatsspel over hun wereld. Dit betekent dat ze 8 plaatsen
(of 4 pp, indien ze in tweetallen werken) gaan bedenken die belangrijk zijn, zijn geweest, of
hopelijk zullen worden in hun leven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun woonplaats,
geboorteplaats, favoriete vakantieland, verste plek ooit, plek waar ze van dromen om ooit te
komen, enzovoort op de wereldkaart toevoegen. Aan dit plaatsspel voegen ze ook
afbeeldingen toe van de plaatsen die ze gekozen hebben. Deze afbeeldingen zoeken ze op
via internet, slaan ze op (downloaden) en voegen ze daarna weer toe aan hun spel
(uploaden).
De afronding
De leerlingen mailen het spel naar zichzelf wanneer het af is. Indien ze geen emailadres
hebben, wordt het op prijs gesteld wanneer ze het naar hun leerkracht mogen mailen. Het
spel kan, wanneer het eenmaal gemaild is, niet meer worden aangepast. Wel kunnen ze het
zo vaak als ze willen spelen of delen via de link die ze in de mail krijgen.
Rol van de school:
De leerkracht is eindverantwoordelijk voor de klas als geheel en blijft bij voorkeur vrij om de
vakdocent media te ondersteunen in de les.

Gezondheid en voeding
Les 5 Smaakles door de
vakdocent gezondheid/voeding
op school
Duur: 60 minuten
Waar: in de school
Gegeven door: de vakdocent gezondheid en voeding*
De les wordt miv schooljaar 2019-2020 gegeven door een nieuwe docent. De aanpak kan
enigszins afwijken van onderstaande lesopzet. Doelen en benodigdheden blijven
ongewijzigd.
Lesdoelen:
- De leerling maakt kennis met verschillende voedingsmiddelen.
- De leerling maakt kennis met Fair Trade producten.
- De leerling leert de herkomst van voedingsmiddelen te onderscheiden.
- De leerling leert verschillende smaken waarderen.
Informatie algemeen:
- De vakdocent komt in de klas;
- De leerkracht van de groep is gedurende de les actief aanwezig;
Nodig:
- Digiboard
- Lokaal met voldoende werkruimte
- Hulpouder per tafelgroepje (uitgaande van 6 leerlingen per groepje)
- Schorten
- Afwasruimte en middelen
- Hulp bij opruimen
Inhoud van de les:
De leerlingen leren over voedingsmiddelen en eetgewoontes in verschillende culturen.
Dagelijks aan de eettafel, maar ook tijdens feesten. In een actieve werkvorm proeven ze van
de (wereld)producten en leren diverse smaken herkennen. Daarbij komt aan de orde welke
voeding gezond is. Tevens wordt duidelijk waar de producten vandaan komen. De relatie
tussen herkomst van voeding en milieubelasting en eerlijke handel komt ter sprake.

Bijlage 1: Algemene informatie

Later werden deze bijnamen en vadersnamen steeds vaker aan de volgende generatie
doorgegeven. Zo ontstond don een fami lienaam, een naam di e van vader op zoon en dochter
werd doorgegeven: De Lange, Bakker , Van de Kerkhof , Klaassen , Wil Iems, Barents.
Namen di e gebruikt werden hadden te maken met:
voornamen
beroepen
p laatsnamen
bodemgeste l dhei d
bouwwerken
dieren
eigenschappen

gereedschappen
akkerbouw
veetee l t
tu inbouw
bosbouw
verkeerswegen
water

Ook jouw achternaam vertelt iets over je verr e verre voorouders. Door je stamboom u i t
te zoeken kan je er achter komen waarom je verr e voorvader jouw ad1ternaam is gaan
gebruiken. Dot onder zoek is wel nod ig, omdat er vaak meer mogel ijk heden z ijn voor het
ontstaan van de naam. Een naam als 'Van de Bos' kan bijvoo rbeeld komen van de p laats Den
Bosch, van een boerder ij genaamd 'het Bos' of van een bos met bomen.
Soms kan je aan de naam al z ien u i t welke streek of wel k land iemand afkomst ig i s. Namen
met '-ma', '-stra', of '-inga' aan het eind z ijn u i t Fr ies land of Groningen afkomst ig. Voorbeelden hiervan z ijn Postma , Hofstra en Haringa. Een naam al s 'Du Mou l in' komt waarschijn l ijk u i t Frankr ijk , 'Schroder' u i t Du itsland.
In tegenste l l ing tot wot vaak wor dt gedacht, hadden vee l mensen ten t ijde van Napoleon al
een fam il i enaam . A l s je nog geen vaste achternaam hadden we rd je i n 1811 ver p l i cht er een
te laten registreren bij de gemeente. Di e naam werd don i n het regist<er van naamsaanne mi ng opgeschr even. Vanaf dot moment mocht je je naam n iet meer veranderen. Je mocht
geen andere fami lienaam gaan gebruiken. En je mocht ook de spel l ing van je achternaam
n iet meer veranderen zonder toestemm ing van de kon ing of kon ing i n. Heette je 'Van Gend',
don mocht je dit niet veranderen i n 'Van Gent' . A l s je een verve lende achternaam had,
bijvoorbeeld 'Poepjes' of 'Aap', don mocht je hem wel veranderen. De kon ing of koningin gaf
je hiervoor don toestemm ing.
N iet iedereen hi el d z i ch aan de regel s di e i n 1811 wer den ingevoerd. Daarom wer d op 17
me i 1813 door de kon i ng besloten, dot i edereen v66r 1janua ri 1814 een achternaam
(geslachtsnaam) moest hebben. Gebeurde di t n iet , don zouden er straff en volgen.
In 1825 werd di t dreigement nog eens herhaal d. De enkel i ng di e toen nog geen achter naam
had moest deze binnen 6 maanden opgeven.
Deze off iciel e namen werden gebr u ikt in de burgerl ijke stand, de registratie van geboorte, huwe l ijk en overl ijden bij de gemeente. In het grootste gedeelte van Nede rland werd
de burger lijke stand i n 1811 i ngevoerd. In het zu i den van Neder l and , i n de len van Li mburg,
Noord-Brabant en Zeeland, gebeurde dit enkele ja ren eerder.
Nadat een k ind geboren was moest dit opgegeven worden op het gemeentehuis. Di t werd
don of f icie.el door de 'ambtenaar van de burgerl ijke stand' opgeschr even i n een geboorteakte. Het k ind kreeg als de vader en moeder getrouwd waren de achternaam van de
vader. Waren de ouders n iet getrouwd don kreeg het de achternaam van de moeder. Sinds
enkele ja ren mogen de ouders k iezen of het k ind de achternaam van vader of moeder
kr ijgt .
Inmiddels is het al zo'n 200 jaa r ge leden dot met de burgerl ijke stand werd begonnen.
Vanaf di e t ijd staan de achternamen echt 'geregistreerd'. (Voor di e t ijd vond er al wel
registrat ie in de doop-, trouw- en begraafregisters van de kerk plaats.)

Kortom, alleen je eigen naam heeft al een helegeschiedenis achter de rug!

Voorbeelden van familienamen
voornamen

Co l ijn. Dil lo. Hartogh, Kollewi jn, Sasse.
Soeteman

patroniemen (vadersnamen)

Albers. Boers. Duijf jes. Harms. Jaspers.
Lubbers

beroepen

Bakker. Beenhakker. Bouwmeester. Meester. Smit . Veerman

p laatsnamen

van Goor. van M illingen. van Santpoort . van
Werkhoven

bodemgeste ldheid

Biesheuvel . van der Broek. van Duin. Steenberg

bouwwerken

Berghuis. van Capel len. Dijkstal. Kleijburg,
Rietkerk

dieren

Bontekoe. Konijn. de Leeuw. van de Val k. de
Vos. de Wolf

eigenschappen

Dik. de Fraeye, Knap, de Korte. de Lange,
de Slegte

gereedschappen

Blok. van de Haspel. van de Naald. Sloothaak. Touw

akkerbouw en veeteelt

van de Akker. Beemsterboer. Bouwknecht.
Maasland. Molenkamp. Scheper. in 't Veld.
de Zaaijer

tuinbouw en bosbouw

Bloemen. van Eijk, Netelenbos. Noteboom

verkeerswegen

Ammerlaan. Brinkman. Hoogst raten. Kamp steeg

water

van Beek. van der Poel . van Vliet. Zwetsloot

Let op!
Zoals we hiervoor al gezegd hebben kan je pas echt te weten komen wat een naam
betekent als je de stamboom uitzoekt van de fami lie die zo heet.

Bijlage 2: De geschiedenis begint bij…mij

Bijlage 3: Familieboom en Stamboom-mobile

Contactgegevens
Voor organisatorische vragen:
Lieneke Westerink, docent media
Bibliotheek Rivierenland
lieneke.westerink@bibliotheekrivierenland.nl
Lieneke wordt tot 6-1-2020 vervangen door:
Klaartje Schungel
klaartje.schungel@bibliotheekrivierenland.nl
Willemien Bouman, docent gezondheid & voeding
willemien-eetwaar.nl
info@willemien-eetwaar.nl
Voor inhoudelijke vragen:
Lucienne Bartels, cultuurcoördinator Brede School Culemborg
lucienne.bartels@gmail.com / 06 42 00 26 43
Voor technische vragen:
Marjolein van Piggelen, coördinator Brede School Culemborg
coordinatie@bsculemborg.nl
06 18 06 20 47
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