
  EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

THEMA VOORWERPEN EN GEBRUIKEN 
leven in de tijd van TOEN

3 lessen met differentiatie en verdieping 
voor groep 1 t/m 4



In de lessenreeks VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN  
maken leerlingen kennis met de begrippen vroeger en nu, tijd en tijdlijn.  
De kindertijd van opa en oma wordt gebruikt om de begrippen vroeger en nu te 
illustreren en onderzoeken. Wat zijn de verschillen en wat is hetzelfde gebleven? 
Door een bezoek te brengen aan een erfgoedinstelling die aansluit bij dit thema 
kunnen de leerlingen ‘de tijd van TOEN’ ervaren en beleven in het echt.  
Hierbij wordt ‘de tijd van TOEN’ geïnterpreteerd en als de periode van ruwweg 
1890 tot 1940.
‘Toen opa en oma nog klein waren… Hoe was dat eigenlijk? Speelden ze met het-
zelfde speelgoed als jij? Gingen ze ook naar school en wat moesten ze daar leren? 
Droegen ze dezelfde kleren als jij? En, wat aten ze eigenlijk?’

De Veluwe van vroeger – ‘op portret met de kakstoel’ 
foto: Gemeentearchief Ede

‘Toen mijn opa en 

oma klein waren bestond 

er geen TV, geen computer 

en een Ipad bestond al 

helemaal niet!’ 
‘Toen mijn opa en 

oma klein waren  

bestonden er geen supermark-

ten. Als zij thuis hielpen met 

boodschappen doen, gingen  

ze naar de bakker, de slager  

of de groenteboer.’ 

‘Toen mijn opa en 

oma klein waren konden 

ze niet zomaar bananen eten, 

dit fruit moest van ver komen 

en dat ging toen niet  

makkelijk.’
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Leerdoelen en kerndoelen
Met de lessen binnen het thema VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van 
TOEN werkt u aan de volgende leerdoelen en kerndoelen: 

Leerdoelen
De leerling leert:
•   de begrippen vroeger en nu, tijd en tijdlijn te herkennen en te gebruiken.
•   enkele bijzondere objecten van vroeger in de eigen schoolomgeving te benoemen. 
•   met zijn/haar zintuigen eigenschappen van erfgoed te onderzoeken en te  

beschrijven.
•   onderdelen van het verhaal dat bij het erfgoed hoort na te vertellen of na te spelen.
•   verschillen en overeenkomsten tussen heden en verleden weer te geven aan de hand 

van erfgoed.
•   bij een persoonlijk voorwerp aan een ander te vertellen wat dit betekent voor zichzelf.
•   voorzichtig om te gaan met erfgoed. 

Kerndoelen 
Nederlands
Mondeling taalonderwijs
1.   De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die 

informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
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 en bij het  
discussiëren.

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. 

VOORBEREIDING

Taalbeschouwing, waaronder strategieën
12.  De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrij-

pen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen 
die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Ruimte
50.   De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van 

Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geogra-
fisch wereldbeeld.

Oriëntatie op jezelf en de wereld
Tijd
51.  De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals 

aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling 
te hanteren.

52.  De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers 
en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers 
en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachi-
nes; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. 

Kunstzinnige oriëntatie
54.  De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er 

gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
56.   De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 

cultureel erfgoed.
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AANPAK

Elk thema in de leerlijn voor groep 1 tot en met 4 is op dezelfde wijze  
opgebouwd:
•  een voorbereidende les waarmee voorkennis wordt geactiveerd,
•   een kernles die uit een bezoek aan een erfgoedinstelling bestaat – hierbij 

wordt het erfgoed beleefd, 
•   een afsluitende les waarbij er wordt gereflecteerd op de opgedane kennis en 

ervaring door ordening en samenvatting.
De opzet van de lessen is los: het zijn suggesties met tips & tricks voor differentia-
tie en verdieping. De leerkracht kan gebruiken wat het beste past bij zijn of  
haar klas.

Het thema VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN is onderdeel 
van een reeks erfgoed thema’s voor groep 1 tot en met 4.
De overige thema’s waaruit gekozen kan worden zijn:
•  VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere verzamelingen en collecties in Ede
•  MONUMENTEN molens in Ede
•  CULTUURHISTORISCH LANDSCHAP bos en heide op de Veluwe

Hoe gebruik ik deze handleiding met bijlagen?
Deze interactieve handleiding met lessuggesties is gemaakt als leidraad voor de  
leerkracht bij het thema VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN  
voor groep 1 t/m 4. 
Via deze handleiding kunt u doorklikken naar andere sites met extra informatie voor 
verdieping, filmpjes en beeldmateriaal. De bijlagen waaraan wordt gerefereerd vindt u 
op www.edetoenennu.nl . Ze zijn ontworpen om klassikaal te vertonen via het digibord, 
om te printen, om te kopiëren en te gebruiken tijdens de lessen. De afbeeldingen en 
links naar filmpjes zijn geschikt voor groep 1 t/m 4.

Het thema in de klas
Laat tijdens de behandeling van VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van 
TOEN het thema terugkomen in de klas. Zet de leerlingen eens achter elkaar in rijtjes in 
de klas en laat ze schrijven met een kroontjespen, zoals het vroeger gebruikelijk was.  
Of zorg bijvoorbeeld dat de leerlingen zich in de poppenhoek kunnen verkleden in 
kleren uit de tijd van toen.
• poppenhoek: verkleedkleren uit de ‘tijd van toen’ 
•  bouwhoek:  winkeltje spelen met een weegschaal en papieren zakjes (zelf maken) – 

rekenen!
• tekenen: kleurplaat (bijlage 6 op www.edetoenennu.nl) 
• zandtafel: boerderij nabouwen met dieren
• knutselen: zie Pinterest
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DE VOORBEREIDING 
VOORKENNIS ACTIVEREN � 

TIJD:  afhankelijk van groep en gekozen traject 60 tot 120 minuten

BENODIGDHEDEN: 
 • Digibord met website www.edetoenennu.nl , 
 • Praatplaten (bijlage 1), 
 • Beeldkaarten (bijlage 2), 
 • Brief voor Thuis (bijlage 3), 
 • Tijdlijn (bijlage 5). 

WERKVORMEN: 
  klassikaal gesprek, spelletje in groepsverband, individueel

Stap 1: Klassikaal gesprek
In de 1e les maken de leerlingen kennis met het thema door een klassikaal gesprek met 
gebruik van beeldmateriaal van leven in de tijd van TOEN (praatplaten 1-3 in bijlage 1 
op www.edetoenennu.nl).  
De praatplaten bestaan uit een afbeelding met kinderen in klederdracht, een afbeelding 
van een oude klassenfoto en een foto met een ouderwets vervoersmiddel. Om dit  
gesprek goed te kunnen begeleiden is voor leerkrachten achtergrondinformatie  
beschikbaar in deze handleiding, zie Hoofdstuk extra informatie en inspiratie.
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IN DE KLAS
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http://www.edetoenennu.nl/onderbouw/voorwerpen-en-gebruiken/
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage1_OB_Voorwerpen_Praatplaten.pdf
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage2_OB_Voorwerpen_Tijdlijnspel.pdf
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage3_OB_Voorwerpen_Brief-voor-thuis.pdf
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage5_OB_Voorwerpen_Tijdlijn.pdf
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage1_OB_Voorwerpen_Praatplaten.pdf


Suggesties voor gespreksonderwerpen:
Wat zijn de verschillen tussen vroeger en nu? Wat is hetzelfde gebleven? Zou je dingen van 
vroeger vandaag nog kunnen gebruiken? Wat wil je bewaren voor later?
• Foto’s vroeger en nu:  zwart/wit foto’s / kleurenfoto’s, 
  geposeerd / spontaan
•  Huishouden vroeger en nu:  afwas doen / afwasmachine, 
  kleren wassen / wasmachine, 
  bezem / stofzuiger
•  Naar school vroeger en nu:  kroontjespen / ballpoint, 
  in rijtjes achter elkaar zitten / in groepjes, 
  jongens en meisjes apart / jongens en meisjes samen 
• Communicatie vroeger en nu:  telefoon / mobiel, 
  brieven posten / e-mailen 
• Vermaak vroeger en nu:  platenspeler, radio / cd speler,  
  televisie / spelletjes
•  Boodschappen vroeger en nu:  bakker, slager, groenteboer / grote supermarkten, 
  eten met de seizoenen / eten van over de hele wereld,  
  fourniturenwinkel / kledingwinkel 
•  Kleding vroeger en nu:  zelf maken / kopen in de winkel, 
  klederdracht / broeken voor meisjes 
•  Vervoer vroeger en nu:  stoomtrein, paard en wagen, 1e auto’s /  

 snelle auto’s en vliegtuigen

Stap 2: Vroeger en nu
De klas wordt in groepjes van 4 verdeeld. Elk groepje legt afbeeldingen met voorstel-
lingen van vroeger en nu op volgorde (bijlage 2 op www.edetoenennu.nl) . Voor groep 
1 en 2 is het makkelijker om ‘slechts’ twee kaartjes bij elkaar te zoeken met hetzelfde 
onderwerp ‘vroeger’ en ‘nu’. Leerlingen uit groep 3 en 4 leggen 3 kaartjes op volgorde. 

vroeger nu later als ik groot ben
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‘Door een koffie- 
filter te verkreukelen 

en daar een rondje uit te 
knippen knutsel je een 

gerimpeld gezichtje.’
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TIPS & TRICKS 
DIFFERENTIATIE EN VERDIEPING
In alle hieronder genoemde tips & tricks is 
het leuk als de leerlingen een babyfoto en 
een recente foto van zichzelf meenemen. 
•   Groep 1 en 2: leerlingen nemen een 

recente foto en een babyfoto van zichzelf 
mee. Deze foto’s plaatsen ze op volgorde. 
Ze voegen een tekening toe van zichzelf 
als ze ouder zijn (Wat willen ze worden 
later?). Er is nu een kleine ‘tijdlijn’  
gemaakt. Gebruik daarbij eventueel  
bijlage 5 op www.edetoenennu.nl .

•   Groep 3 en 4: leg de portretten op volg-
orde of verwerk ze in een stamboom (zie 
de voorbeelden bovenaan deze pagina). 
Gebruik daarbij eventueel bijlage 5 op 
www.edetoenennu.nl .

•   Groep 4: Ga eens rekenen met jaartallen: 
in welk jaar was jouw opa of oma net zo 
oud als jij nu?

Voorbeelden van stambomen door groep 1 t/m 4

Stap 3: Vragen aan opa en oma
Wat zouden de leerlingen over vroeger willen vragen aan hun opa, oma, oudere  
buurman, buurvrouw of andere oudere? Overleg met de klas.

Er zijn vervolgens twee trajecten mogelijk:
1.  Groep 1 en 2 : formuleer klassikaal een aantal prangende vragen over de tijd van 

TOEN en nodig een opa of oma uit om deze te komen beantwoorden. 
2.  Groep 3 en 4: de leerlingen gaan naar huis met de Brief voor Thuis (bijlage 3 op  

www.edetoenennu.nl), waarmee ze in gesprek kunnen met een oudere. In de brief 
wordt onder andere gevraagd naar een voorwerp van vroeger: Mag de leerling dat 
laten zien op school? Het voorwerp wordt tijdens de  
afsluitende les, klassikaal besproken. 

‘Zou opa als 
klein jongetje ook 

wel eens snoep 
krijgen?’

‘Wat was 
het lievelingseten 

van oma?’
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‘Hoe deed de 
moeder van oma 
eigenlijk de was 

vroeger?’
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KERNLES  
ERFGOED BELEVEN � 

Binnen de gemeente Ede is een aantal instellingen dat goed aansluit bij het  
thema VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN voor groep 1 t/m 4. 
Deze instellingen hebben mooie bezoekerslessen ontwikkeld aansluitend op deze  
erfgoedleerlijn. 
Bezoek de website www.edetoenennu.nl voor het meest recente aanbod, details 
over het lesmateriaal, de instellingen en contactgegevens of lees dit hoofdstuk.

Om uw bezoek aan de erfgoedinstelling van uw keuze te plannen, neemt u contact op 
met CultuurPunt Ede via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl . 
Kies voor de kernles bijvoorbeeld uit één van de volgende onderwerpen:

1.
Instelling:   Winkeltje Bospoort 
Onderwerp 1:   Boodschappen in de tijd van TOEN
Onderwerp 2:    Leven in de tijd van TOEN

2.
Instelling:   Kijk & Luistermuseum
Onderwerp 1:   Van Krijt en Kroontjespen
Onderwerp 2:   Boerderij en boter maken, groep 3 en 4
Onderwerp 3:    Veluwse klederdracht en de textielwinkel

3.
Instelling:   Historisch Museum Ede
Onderwerp:    De Postbode Vertelt: leven en werk van de postbode in de tijd van TOEN

4.
Instelling:   Nederlands Tegelmuseum
Onderwerp:    Kinderspelen. Onderzoek de tijd van TOEN aan de hand van  

afbeeldingen op oude tegels. Ontwerp bovendien je eigen tegel!

Boodschappen afwegen in 
het winkeltje in Bospoort
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OP BEZOEK
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Tijdens de 1e les hebben de leerlingen besproken wat ze van hun opa en/of oma  
zouden willen weten over vroeger. Er was hiervoor een ‘Brief voor Thuis: vragen aan 
opa, oma of een andere oudere’ beschikbaar (bijlage 3 op www.edetoenennu.nl) .  
In de afsluitende les worden de uitkomsten kort besproken. Wat hebben de opa’s en 
de oma’s verteld? Hebben de leerlingen wat meegenomen uit de tijd van TOEN? 

Stap 1: Voorwerpen van opa en oma bespreken
Wat hebben de leerlingen meegenomen? De meegebrachte voorwerpen worden  
besproken:
•  Van wie hebben ze het voorwerp geleend? 
•  Waarvoor wordt / werd het gebruikt? 
•  Zouden ze het zelf willen gebruiken? 
•  Is het veel waard? 
•  Is het bijzonder? 
•  Zouden ze het willen bewaren voor later? 

TIJD:  afhankelijk van groep en gekozen traject 60 tot 120 minuten

BENODIGDHEDEN: 
 • Ingevulde Brief voor Thuis (bijlage 3)
 • Meegebrachte voorwerpen van thuis
 • Eventueel Schrijven als Vroeger (bijlage 4)
 • Eventueel Kleurplaat (bijlage 6)

WERKVORMEN: 
  klassikaal (gesprek), in groepjes (naspelen leven in de tijd van TOEN),  

individueel (verslag maken in de vorm van kroontjespentekening)‘Kun jij de eerste 
letter van je naam 

kalligraferen met een 
kroontjespen?’

‘Probeer je letter 
mooi te versieren 

als je klaar bent met 
schrijven, net als in 

oude boeken!’
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IN DE KLAS

‘Kijk uit: 
doop niet de 

hele kroontjespen 
in de inkt, alleen 

het puntje!’
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DE AFSLUITING  
REFLECTEREN: 

ORDENING EN SAMENVATTING �

http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage3_OB_Voorwerpen_Brief-voor-thuis.pdf
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage3_OB_Voorwerpen_Brief-voor-thuis.pdf
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage4_OB_Voorwerpen_Ganzeveer.pdf
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage6_OB_Voorwerpen_Kleurplaat.pdf


Tijdens de 2e les zijn de leerlingen op bezoek geweest bij een museum. Ze hebben 
een ouderwetse winkel, een school of een boerderij gezien. Laat de leerlingen  
onderdelen naspelen in de klas.

Stap 2: Filmpje kijken en naspelen
•    Winkeltje: bekijk klassikaal een aflevering over ‘de winkel vroeger’  op schoolTV.  

Deel de klas vervolgens op in groepjes. Elk groepje maakt of speelt een onderdeel  
uit de winkel.  
Bijvoorbeeld: een weegschaal (samen weegspelletjes doen) / papieren puntzakken 
maken en vullen (wat doe je erin?) / een kassa met geld / etc.

•    School: bekijk klassikaal een aflevering over ‘ de school vroeger’ op schoolTV.  
Zet vervolgens alle tafels in de klas in een ouderwetse opstelling (alle tafels in  
rijen achter elkaar) en schrijf of teken met een kroontjespen en inkt (bijlage 4 op  
www.edetoenennu.nl).

TIPS & TRICKS 
DIFFERENTIATIE EN VERDIEPING
In een filosofeergesprek kan tijdens de 
afsluitende les het volgende besproken 
worden:
•  Welke uitvinding van vandaag zou je 

kunnen missen? En wat absoluut niet? 
•  Zou jij in de tijd van je oma en opa willen 

leven? Waarom wel of niet?  
Als aanknopingspunt kunnen hier de 
gespreksresultaten van de leerlingen  
met hun opa of oma worden gebruikt.

Klassikale tijdlijn
Maak een grote klassikale tijdlijn met  
indeling (heel vroeger / vroeger / nu /  
toekomst) en verzamel daarop samen 
foto’s en plaatjes en kleine voorwerpen  
die bij de verschillende periodes horen.

‘Maak een 
tekening van een 

ouderwetse winkel, 
wat wordt er 

allemaal verkocht?’
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http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage4_OB_Voorwerpen_Ganzeveer.pdf
http://www.schooltv.nl/video/de-kruidenier-toen-er-nog-geen-supermarkten-waren/
http://www.schooltv.nl/video/op-school-in-de-jaren-vijftig-een-klas-van-vroeger/


1. Verdieping voor leerkrachten VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven  
in de tijd van TOEN
Op de website van ’t Winkeltje Bospoort is de geschiedenis van het ontstaan van de 
winkel, het leven en werk in de winkel uitgebreid omschreven. ’t Winkeltje opende  
begin vorige eeuw haar deuren. De teksten op de website zijn goed bruikbaar voor 
extra verdieping bij het thema van deze handleiding. 

2. Extra informatie op internet
•  Verhaal van Ede via www.regiocanons.nl en www.mijngelderland.nl 
•   Kijk- en Luistermuseum, Bennekom 
•   De opkomst van de televisie en de impact daarvan op de samenleving entoen.nu 
•   Radiofragmenten uit de jaren ‘30, ‘40 en ‘50 www.kwaad.net 
•   Luister naar geluiden van vroeger www.geluidvannederland.nl

3. Voorlezen in de klas
Arend van Dam & Alex de Wolf – Lang geleden… De Geschiedenis van Nederland in vijftig 
voorleesverhalen. Van Holkema & Warendorf

4. Knutsels op Pinterest
Op de speciale Pinterest pagina erfgoed leerlijn EDE, zijn tal van suggesties en  
inspirerende voorbeelden verzameld voor erfgoedprojecten in de klas. 

EXTRA INFORMATIE 
EN INSPIRATIE

Zelf een weegschaal maken in de klas en 
wegen: inspiratie op Pinterest
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http://lammertvandebospoort.nl/geschiedenis-2/
http://www.regiocanons.nl/gelderland/ede
http://www.mijngelderland.nl/inhoud/canons/ede#ede
http://www.kijkenluistermuseum.nl/
http://entoen.nu/televisie
http://www.kwaad.net/Radio.html
http://geluidvannederland.nl/
https://nl.pinterest.com/cultuurpunt/thema-voorwerpen-en-gebruiken-groep-1-tm-4/
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5. Filmpjes voor in de klas
•   SchoolTV – Tijdmachine – Met Wolfram  

Wolfram ontdekt het verschil tussen vroeger en nu aan de hand van een fotoboek met 
foto’s van grootouders.

•   SchoolTV – De geschiedenis van de fiets  
Van Loopfiets tot moderne fiets. Nederland is een echt fietsland, er zijn meer fietsen 
dan mensen! Maar de fiets heeft er niet altijd hetzelfde uitgezien...

•   SchoolTV – Vroeger was het anders. Afl. 1 naar school.  
Mylene is bij de school, waarop haar moeder als kind heeft gezeten. Ze laat zien hoe 
het vroeger, jaren ‘50 in de vorige eeuw, op school was: schoolbord, bankjes met inkt-
potten en elk kind een eigen inktlap. Kolenkachel in de klas.

•   SchoolTV – Op school in de jaren vijftig. Een klas van vroeger.  
In de jaren vijftig was een klas heel anders ingericht dan nu. De stoelen en banken 
stonden bijvoorbeeld heel anders, maar ook werd er anders les gegeven.

•   SchoolTV – De kruidenier, toen er nog geen supermarkten waren.  
Vroeger waren er nog geen supermarkten voor je boodschappen. Die haalde je bij 
een kruidenier. In ieder dorpje was wel een kruidenier.

Wat keken of luisterden jouw opa en oma vroeger?
•   Dappere Dodo - www.youtube.com
•   De bonte dinsdagavondtrein (radiofragment): www.youtube.com
•   Het marmsmysterie (radiofragment): www.youtube.com 
•   Paulus de Boskabouter (radiofragment): www.youtube.com 
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http://www.schooltv.nl/video/tijdmachine-met-wolfram/#q=vroeger
http://www.schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-de-fiets-van-loopfiets-tot-moderne-fiets/
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-was-het-anders-afl1-naar-school/
http://www.schooltv.nl/video/op-school-in-de-jaren-vijftig-een-klas-van-vroeger/
http://www.schooltv.nl/video/de-kruidenier-toen-er-nog-geen-supermarkten-waren/
https://www.youtube.com/watch?v=m7gczXVE4YM
https://www.youtube.com/watch?v=5etRYxzOXKo
https://www.youtube.com/watch?v=T_94H5rGnHM
https://www.youtube.com/watch?v=XijHDw5c0m0
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CONTACT / COLOFON / DISCLAIMER
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Met dank aan:
Scholen:
School met de Bijbel de Valk
School met de Bijbel ‘Ruitenbeek’
Stadhouder Willem III School
Koning Davidschool
CNS de Caleidoscoop
 
Erfgoedorganisaties:
Buurt Ede-Veldhuizen
Concordiamolen
Historisch museum Ede
Geldersch Landschap en Kasteelen
Gemeentearchief Ede
Gemeente Ede, archeologie
Het Nationale Park de Hoge Veluwe
Keetmolen
Kijk- en Luistermuseum Bennekom
Kröller Müller Museum
Kruidenierswinkel Lammert van de Bospoort
Museum Oud-Lunteren
Museumvliegbasis Deelen
Nederlands Tegelmuseum Otterlo
Platform Militaire Historie Ede

© Ede 01 / 2016

Dit project is (mede) mogelijk 
gemaakt door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie.

Auteurs- en beeldrecht 
Het auteursrecht op de site en dit educatieve product 
berust bij CultuurPunt Ede. 
We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk beeld-
rechteigenaren te achterhalen en hen om toestem-
ming gevraagd. In enkele gevallen was het niet moge-
lijk de eigenaren te vinden. Mocht u menen rechten te 
hebben op beeldmateriaal, neem dan contact op via 
leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl .
 

Beeldmateriaal
De meeste foto’s in de handleidingen en bijlagen zijn 
beschikbaar gesteld door het Gemeentearchief Ede.

Inhoud 
Aan de samenstelling van de website en het educa-
tieve product wordt veel zorg besteed. Toch kan het 
voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. 
Heeft u fouten of tekortkomingen ontdekt, neem dan 
contact met ons op via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl . 
De informatie kan zonder vooraankondiging wijzigen. 
Hierdoor kunnen aan de website geen rechten  
worden ontleend. 

Hyperlinks 
De website en de handleidingen bevatten diverse 
hyperlinks naar sites die buiten het domein van  
CultuurPunt Ede liggen. Deze hyperlinks zijn op- 
genomen als extra service en geven vaak meer infor-
matie over het betreffende onderwerp. CultuurPunt 
Ede is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van deze sites. 

Mogelijk gemaakt door 
De erfgoedleerlijn Ede is financieel tot stand gekomen 
met behulp van het Fonds voor Cultuurparticipatie en 
de Gemeente Ede.

CultuurPunt Ede
E: leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl
T: 0318 672 810

Uitvoering 
Opzet en advies leerlijn: 
Onderwijskundigen Zeeman & de Regt, 
www.zeemanderegt.nl
Ontwikkelen en uitvoer leerlijn / advies en begeleiding 
culturele instellingen:  
Sarah van Veldhuizen – museumeducatie, 
www.chromeyellow.nl
Website: Geralda van Ginkel (vormgeving), Jan ten 
Hoopen (bouw), Sarah van Veldhuizen (inhoud)
Vormgeving: Geralda van Ginkel | grafisch ontwerp
www.vanginkelgrafischontwerp.nl
Redactie: Peter van Beek, Machteld Haring, 
Sarah van Veldhuizen

GERALDA VAN GINKEL | 
GRAFISCH ONTWERP 

http://www.zeemanderegt.nl/
http://www.vanginkelgrafischontwerp.nl/
http://www.chromeyellow.nl/

