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ERFGOED, WAT IS DAT?
Erfgoed is een verzamelnaam voor tastbare en ontastbare herinneringen , gebruiken en
voorwerpen uit de tijd van onze voorouders . Enkele voorbeelden: de wijkkermis om de
hoek, authentieke landbouwmethodes, geloofstradities, regiogebonden feestelijkheden ...
Aan de hand van sporen uit het verleden kunnen we heel wat kennis en vaardigheden
opdoen en ontwikkelen we persoonlijk, cultureel en historisch bewustzijn.
Erfgoed leert ons wie we zijn, waar we wonen en met wie we samenleven.
Erfgoedcel Meetjesland zet daarom heel bewust in op erfgoededucatie. Onze schatkist zit
vol verrassingen, van bordspelen tot digitale zoektochten én een echt minimuseum.

"Erfgoed als leerrijke of ontspannende
activiteit? Jazeker!"

ANIGAP
TEEMOC • 4

VERRASSEND WIJS ERFGOED

1.MINI MUSEUM
Erfgoedvereniging KVVV Eeklo is eigenaar
van een interessante collectie erfgoedobjecten. De stukken vertellen de
geschiedenis van het dagelijkse leven in het
Meetjesland.
Met authentiek materiaal uit de collectie
van KVVV Eeklo leer je dankzij Mini Museum
alles over de school van je (over)grootouders.
De koffer bevat kant-en-klaar lesmateriaal
voor vijf thematische sessies, met aandacht
voor creatieve opdrachten.

IDENTIKIT
wat : koffer met alle benodigdheden
voor wie : 1ste graad lager onderwijs
spelduur : 5 sessies van telkens 25 à 30
minuten en een afrondende opdracht

"Zoek alvast een leuk
plekje in de klas
voor dit schattige
Mini Museum!"

2.TOBIAS EN DE MEETJESRACE
Dit bordspel voert de spelers langs alle
gemeenten van het Meetjesland waardoor
ze op een leuke en speelse manier bijleren
over streekgerechten , legenden , tradities
en onze geschiedenis.

Het spel kan met wat voorbereiding aan de
hand van de handleiding volledig
zelfstandig gespeeld worden. Er is een
introductieles en opdrachten afhankelijk van
de leeftijd van de spelers.

IDENTIKIT
wat : koffer met spelbord en
spelmateriaal
voor wie : 2de en 3de graad lager
onderwijs
spelduur : een halve dag voor het
volledige spel, je kan het inkorten.

ANIGAP

In onze uitleendienst bieden we koffers aan met kant-en-klaar lesmateriaal.
Uitlenen is gratis! Reserveer via erfgoedcel@comeet.be. Ophalen en inleveren in het
kantoor van COMEET, Pastoor de Nevestraat 8, Eeklo.
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ERFGOEDKOFFERS

ANIGAP

3.WAT IS DAT?

TEEMOC •6

Met authentiek materiaal uit de collectie
van erfgoedvereniging KVVV Eeklo leer je
dankzij de erfgoedkoffer ' Wat is dat?' op
een speelse manier alles over het
huishouden van vroeger.
In de koffer zitten originele erfgoedobjecten,
een lesmap en ondersteunend lesmateriaal
om met de objecten aan de slag te gaan.
De leerlingen maken in een inleidende
module kennis met een oude koffiemolen,
een strijkijzer uit staal, zakuurwerken en
andere erfgoed-objecten.
Deze inleidende les bevat een leuke quiz!

"Probeer eens de
module over
markante voorwerpen
met je klas. Of ga voor
de creatieve module
rond uurwerken
of kapsels."

IDENTIKIT
wat : koffer met alle benodigdheden
voor de 4 modules
voor wie : 2de graad lager onderwijs
spelduur : 4 sessies van telkens ca 50
minuten

Speuren naar sporen is een kwartetspel over archeologie in het Meetjesland en de
Leiestreek. Met dit spel krijgen de leerlingen een realistisch beeld van de rurale archeologie
in eigen streek.
Speuren naar Sporen bevat tien kwartetten:
vijf over de door archeologen gehanteerde
perioden en vijf over archeologie in de
praktijk. De leerlingen krijgen objecten die
naar deze tien kwartetten verwijzen. Aan de
hand van deze objecten en door
aanwijzingen op de kaarten trachten ze de
kwartetten te vormen.

"Het Meetjesland
onder de loep nemen
met jouw klas?
Dat kan!"
Speuren naar sporen stimuleert het
redeneervermogen, het leggen van
verbanden en het werken in groepsverband.
De leerlingen gaan bovendien om met
verschillende archeologische sporen,
vondsten en technieken en leren dat
archeologie meer is dan een schattenjacht.

TEEMOC
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4.SPEUREN NAAR SPOREN

IDENTIKIT
wat : koffer met 10 kwartetten
en alle spelmateriaal
voor wie : 3de graad lager onderwijs

5.PLAYTIME
Met authentiek materiaal uit de collectie
van erfgoedvereniging KVVV Eeklo leer je
dankzij de erfgoedkoffer Playtime alles over
speelgoed en vrijetijdsbeleving in het jonge
leven van je (over)grootouders.
In de eerste module geef je aan de hand van
duidelijke fiches een rondleiding aan de
leerlingen, opgevat als een
museumparcours.

IDENTIKIT
wat : koffer met alle benodigdheden
voor de 3 modules
voor wie : 3de graad lager onderwijs
spelduur : 3 modules van 2 lesuren

De tweede module biedt ruimte voor
verdieping rond het thema diversiteit.
Ook is er
kinderen
gaan om
elkaar te

een uitbreiding mogelijk waarin de
zelf actief en creatief aan de slag
met de klas een tentoonstelling in
steken.

Wist je dat Waarschoot vroeger hét bloeiende textielcentrum van het Meetjesland was?
Duizenden mensen werkten er in verschillende textielfabrieken in het dorp.
Dit deel van de Waarschootse geschiedenis, met haar oude industriële gebouwen, straffe
verhalen van oud-textieliens en vele voorwerpen en foto’s verborgen op zolder, dreigde
verloren te gaan. Het project Waarschootstof ging graven in dit verleden en toonde zo aan
iedereen dat het een verhaal is waar men trots op mag zijn!
Het project was een initiatief van de
vrijwilligersgroep Waarschootstof, in
samenwerking met Erfgoedcel Meetjesland,
IOED Meetjesland en heel wat andere
partners. De erfgoedcel ontwikkelde na het
project een leskoffer zodat blijvend rond dit
thema kan gewerkt worden in de klassen.

"Leerlingen kunnen zelf
een stukje stof weven
op hun eigen
weefgetouw en met al
hun zintuigen ontdekken
en experimenteren hoe
een geweven stof
gemaakt wordt."

TEEMOC
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6.WAARSCHOOTSTOF

Deze koffer wil aan leerlingen van het vijfde
en zesde leerjaar tonen hoezeer de
textielarbeid een impact had op het
dagelijks leven. Het is een totaalpakket
bestaande uit verschillende opties met
bijhorende instructies en materiaal. Als
leerkracht bepaal je zelf welke elementen
wel of niet aan bod kunnen komen in de les,
afhankelijk van de eigen tijd, doelstellingen
en klemtonen.

IDENTIKIT
wat : koffer met handleiding, instructies voor het hoekenwerk en materiaal.
zelf voorzien : hout om weeframen te timmeren
voor wie : 3de graad lager onderwijs.
De koffer is bedacht voor Waarschootse scholen maar delen van het pakket
kunnen ook in andere dorpen gespeeld worden.

ANIGAP

1.DE ERFGOEDAPP

"Ga op stap
met de klas.
Installeer de
erfgoedapp en
download een tour.
Je kan elke tour
offline spelen!"

AALTER: HET VERHAAL VAN HET KANAAL
Ontdek het verhaal van het kanaal in Aalter.
De bargeman neemt je mee op zijn schip en
vertelt je alles over wat zich op en rond het
kanaal heeft afgespeeld. Luister naar de
verhalen, bekijk de beelden en los de
opdrachtjes op!
Deze tour werd ontwikkeld door de
gemeente Aalter, studenten van UGent en
Erfgoedcel Meetjesland.

IDENTIKIT
wat : tour in de erfgoedapp
voor wie : 2de en 3de graad lager
onderwijs
spelduur : er is een fietsroute van 27 km
en 2 korte wandelroutes
info : www.aalter.be/kanaal
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DIGITAAL ERFGOED

WAT EEN BERG!
De kinderen bezoeken in groepjes 12 punten
van de tour. Op elk punt krijgen ze een
vertelfragment te horen, waarna ze een
vraag kunnen oplossen. Spelenderwijs leren
over de geschiedenis van het mottekasteel!

IDENTIKIT
wat : tour in de erfgoedapp
voor wie : 1ste en 2de graad lager
onderwijs
spelduur : 2 uur

HET MOTTE MYSTERIE
De kinderen bezoeken in groepjes 12 punten
van de tour. Op elk punt krijgen ze een
vertelfragment te horen, waarna ze een
vraag kunnen oplossen. Aan de hand van de
oplossingen op de vragen, ontraadselen ze
het op het einde van de tour het motte
mysterie!

IDENTIKIT
wat : tour in de erfgoedapp
voor wie : 3de graad lager onderwijs
spelduur : 2 uur

ANIGAP

De gemeente Evergem werkte twee zoektochten uit op de site van het mottekasteel aan de
Hoge Wal. Erfgoedcel Meetjesland vertaalde deze zoektochten naar de erfgoedapp. Ontdek
het verhaal, los alle opdrachten op en ontdek zo alle geheimen van deze archeologische
site.
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EVERGEM: HET MOTTEKASTEEL

In de erfgoedapp bieden we ook tours aan voor volwassenen. De inhoud van deze tours kan
interessant zijn voor lessen in het middelbaar onderwijs. We kunnen je ook begeleiden als je
zelf met een groep leerlingen een tour wil uitwerken over het erfgoed in of rond de school.

BEELDEN- EN
MONUMENTENROUTE
ZELZATE
Een route van 12 km brengt je langs
opmerkelijke standbeelden en
monumenten. Dit zijn beelden die de
Zelzatenaren dagelijks zien, zonder de
betekenis of geschiedenis ervan te kennen.

ONTDEK HET KASTEEL
VAN POEKE
Aan de hand van 10 luisterfragmenten kom
je alles te weten over de historiek van het
kasteel van Poeke. Dankzij het onderzoekswerk van Jean Camerlinckx ontdek je oude
foto's en archiefdocumenten die de
geschiedenis van het kasteel illustreren.
Neem plaats op een bankje op het
prachtige domein en scroll door het
verleden! Met muziek van Mandolinman en
Anzats der Maschine.

KUNSTWANDELING
EEKLOSE MEESTERS
Gids Jan Martens neemt je mee langs de
woonplaatsen van Eeklose kunstenaars.
Maak kennis met hun levensverhaal, kunstwerken en link met de stad Eeklo. Via de
erfgoedapp krijg je per locatie archieffoto's
te zien en kan je door de kunstgalerij
scrollen. Volg de wandelroute van 2 km via
de genummerde locaties op de kaart.

WAARSCHOOTSTOF
Waarschoot is onlosmakelijk verbonden met
haar textielverleden. Dat merk je zeker in
het straatbeeld: aan de architectuur van
oude fabrieksgebouwen, de
arbeiderswoningen en namen van sommige
wijken. Trek de wandelschoenen aan en
ontdek hoe de vorige generaties
Waarschotenaren leefden en werkten.

ANIGAP
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ANDERE ERFGOEDROUTES IN HET
MEETJESLAND

Sinds 2010 verzamelt en scant Erfgoedcel Meetjesland dit materiaal, zo wordt het goed
bewaard en is het bereikbaar voor iedereen.
De erfgoedbank bevat uitstekend
lesmateriaal. Leerlingen kunnen zoeken op
gemeentenaam of thema, om zo
authentieke illustraties toe te voegen aan
een taak of les.

"Ontdek de collectie
met foto's van de school
van vroeger of deze
van de Meetjeslandse
jeugdbewegingen"

www.erfgoedbankmeetjesland.be

ANIGAP

Erfgoedbank Meetjesland brengt het erfgoed van onze regio in beeld. Via foto’s, films en
verhalen brengen de Meetjeslandse musea, verenigingen en inwoners het verleden naar jou.
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2. DE ERFGOEDBANK

Nog geen activiteit gevonden voor
de grootouderdag? Onze doebundel erfgoed
helpt je op weg!
De bundel staat boordevol speelse
activiteiten rond erfgoed. Je kan de bundel
downloaden via de link in de QR-code.

IDENTIKIT
Wat vind je in de bundel?
een reuzen wie-is-het
DIY volksspelen
religieus erfgoedmemory
het grote Grootouder-interview
ontwerp je eigen kermisaffiche
en nog veel meer!

Doebundel

Erfgoed

Download en
print hem nu!

Voo r jon g en oud , bin nen en bu ite n!

ANIGAP

Op zoek naar inspiratie voor de les muzische
vorming of een speelse invulling van de les
geschiedenis?

TEEMOC LECDEOGFRE • 31

SPELEN MET ERFGOED

Het spel verloopt volgens het principe van ganzenbord en kan aan de hand van de
handleiding gemakkelijk gespeeld worden.
Er komen zeven thema’s aan bod: mijn kindertijd, geloof & feesten, verliefd, getrouwd,
kinderen, in en rond het huis, beroep en vrije tijd.

IDENTIKIT
wat : gezelschapsspel
voor wie : kinderen en ouderen
spelduur : 60 à 90 minuten
hoe : via uitleendienst erfgoedcel

ANIGAP

Levenswandeling is een leuk en eenvoudig spel om met ouderen of personen met dementie
in gesprek te gaan over vroeger en elkaar zo op een andere manier te leren kennen. Je kan
dit spel spelen met ouderen in het lokaal woonzorgcentrum of met grootouders in de klas.
Zo zag je oma en opa nog nooit!
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LEVENSWANDELING

ANIGAP

Erfgoedcel Meetjesland is een deel van COMEET en zet zich in voor al het erfgoed in
de streek.
De erfgoedkoffers en het gezelschapsspel Levenswandeling zijn gratis uit te
lenen! Reserveren kan via mail (erfgoedcel@comeet.be) of telefonisch (09 373 75
96). Ook voor andere vragen rond erfgoededucatie kan je bij de erfgoedcel terecht.

REDACTIE
Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo
T 09 373 75 96 | E info@comeet.be
www.comeet.be
COMEET werkt met en voor de Meetjeslandse gemeenten en stad: Aalter, Assenede,
Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate
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PRAKTISCH

