
‘Hoe rijker je was, 

hoe meer rokken 

je aan had.’

OP BEZOEKEDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

  VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

OP BEZOEK!  
VELUWSE STREEKDRACHT IN 
HET KIJK EN LUISTERMUSEUM 

Bezoek met uw klas het Kijk en Luistermuseum en  
sluit aan op de Erfgoedleerlijn Ede bij het thema  
VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN   
groep 1 t/m 4

‘De kleren voor 

jongens en meisjes 

waren hetzelfde.’

‘Kleren weg gooien 

als ze stuk waren? 

Natuurlijk niet, dat valt 

toch nog makkelijk 

te repareren?’

‘Draagt jouw oma 

ook nog een muts?’

‘Kleren kopen in een 

winkel? Nee hoor! 

Die werden 

zelf gemaakt.’
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PRAKTISCH

Tijdens het educatieve programma VELUWSE STREEKDRACHT IN HET KIJK EN  
LUISTERMUSEUM, maken leerlingen kennis met begrippen als vroeger en nu,  
ouderwets of mode, deftig, rijk of arm.
De kinderen ontdekken dat de boer en de boerin vroeger anders gekleed gingen  
dan de mensen in de stad. Ze zien welke kleren de mensen vroeger aanhadden en 
waarom daarvoor werd gekozen. Door de verhalen en de voorwerpen in het  
museum komt het verleden weer tot leven. De leerlingen maken kennis met de  
mode van toen.

OP BEZOEK

KIJK EN LUISTERMUSEUM
• Adres:  Kerkstraat 1, 6721 VA Bennekom
•  Openingstijden:   Dinsdag t/m vrijdag van 14.00 – 17:00 uur en  

in de ochtenduren op afspraak 
• Reserveren via:  info@kijkenluistermuseum.nl of telefonisch 0318 41 46 29  
• Parkeren:   op het nabijgelegen parkeerterrein achter de AH. 
•  Kosten:   € 1,- per leerling/begeleiding
• Duur:  45 min.

Het educatieve programma VELUWSE STREEKDRACHT in  
het Kijk en Luistermuseum:
•  kan alleen plaatsvinden op afspraak in de ochtenduren. 

Kinderen in oude Veluwse dracht. 
Foto: Gemeentearchief Ede

Kinderen op bezoek in het Kijk en Luistermuseum.



AANSLUITING ERFGOEDLEERLIJN EDE

Een bezoek met uw klas aan het Kijk en Luistermuseum sluit aan op de Erfgoed-
leerlijn Ede bij het thema VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van 
TOEN voor groep 1 t/m 4. 

Tijdens het bezoek aan het Kijk en Luistermuseum onderzoeken leerlingen de 
oude kleding uit de omgeving en bekijken ze de manufacturenwinkel. Kleding 
kopen in een winkel? Natuurlijk niet! Zélf maken én verstellen als er weer eens 
iets kapot gaat.

Via de website www.edetoenennu.nl onder het thema VOORWERPEN EN  
GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN is een algemene voorbereidende les  
en een algemene afsluitende les beschikbaar. Hier is eveneens beeldmateriaal,  
extra informatie voor verdieping en links naar filmpjes en interessante sites  
terug te vinden. Dit materiaal is ontworpen om te gebruiken voorafgaand aan  
en afsluitend na een bezoek aan het Kijk en Luistermuseum.
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1.  Behandel de algemene voorbereidende les van het thema VOORWERPEN EN 
GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN. Beschikbaar op www.edetoenennu.nl . 
U activeert tijdens deze les de kennis bij de leerlingen met behulp van gesprek 
en spelletjes.

2.  Bezoek Kijk en Luistermuseum voor de VELUWSE STREEKDRACHT.
3.  Behandel de algemene afsluitende les van het thema VOORWERPEN EN  

GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN. Beschikbaar op www.edetoenennu.nl . 
U evalueert en vat het geleerde samen met behulp van gesprek, meegebrachte 
voorwerpen, spel en creativiteit.

AANPAK

OP BEZOEK

De manufacturenwinkel in 
het Kijk en Luistermuseum

Veluwse dracht: kleding van vroeger.

http://www.edetoenennu.nl/onderbouw/voorwerpen-en-gebruiken/
http://www.edetoenennu.nl/onderbouw/voorwerpen-en-gebruiken/
http://www.edetoenennu.nl/onderbouw/voorwerpen-en-gebruiken/


3EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

WAT ONTDEKT DE LEERLING 
TIJDENS  HET PROGRAMMA 

VELUWSE STREEKDRACHT? �     

OP BEZOEK

OP BEZOEK! 

‘Als mijn opa ging 

zwemmen deed hij een 

zwempak aan.’

‘Mijn oma had 

altijd een muts 

op haar hoofd. 

Ook ’s nachts!’

‘In de winkel van Sinkel

Is alles te koop

Hoeden en petten

En damescorsetten

Drop om te snoepen

En pillen om te poepen’

De kinderen en hun begeleiders worden welkom geheten door enthousiaste  
museummedewerkers en na het ophangen van de jassen en tassen gaan ze naar  
de manufacturenwinkel.

In de winkel staan stoelen klaar voor de leerlingen, zo kunnen ze alles goed zien.  
Aan de hand van allerlei voorwerpen en producten uit de manufacturenwinkel worden 
door vrijwilligers en museummedewerkers  prachtige verhalen over de oude streek-
dracht verteld. Een wollen onderbroek tot aan je enkels? Verschillende soorten mutsen? 
Nette kleren en werkkleren? En wat als er iets kapot gaat? Was er toen ook al zoiets als 
mode? Waar kocht je je kleding eigenlijk? Of moest je het misschien zelf maken?  
Dat is veel werk, je kunt maar beter zuinig zijn op je spullen!

Op portret met de kakstoel in Veluwse dracht. 
Foto: Gemeentearchief Ede


