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erfgoed
is een ruim begrip dat vele ladingen dekt. Het is dan ook niet eenvoudig om 
het in enkele woorden te omschrijven. Bovendien is het erg belangrijk dat we 
bewust met ons erfgoed omspringen, dat we het koesteren als een deel van 
onszelf. 

de erfgoedkrak,
is ontwikkeld om kinderen te laten kennismaken met erfgoed. Het pakket leidt 
de leerlingen op een speelse manier naar een definitie van erfgoed en nodigt 
hen via creatieve opdrachten uit in een wereld van wonderlijke voorwerpen, 
verhalen en tradities, markante plaatsen en opvallende persoonlijkheden.

Dankzij de lokale invalshoek en de mogelijkheid om de onderdelen zelf samen 
te stellen, speel je de erfgoedkrak op maat van je klas! 

lokale invalshoek
Een deel van het spelmateriaal en de opdrachten verwijst naar erfgoed uit de 
eigen gemeente of stad. Zo worden de leerlingen er zich van bewust dat erfgoed 
geen ver-van-mijn-bedshow is maar een dagelijkse – en zelfs alledaagse - 
realiteit.
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3 in 1
Het pakket bestaat uit drie modules. Je kunt ze gebruiken naargelang je voor-
keur en beschikbare tijd. 

 1:: erfgoed brengt je van de kaart
 laat leerlingen ontdekken wat erfgoed precies is. Deze module staat op 

zich, maar vormt ook de aanloop naar module 2 of 3.
 Duur: 1 lesuur

 2:: het bewaren waard
 zet de leerlingen aan zich verder te verdiepen in de verschillende soorten 

erfgoed.
 Duur: 4 lesuren

 3:: Verzameldinges
 biedt leerlingen een uitbreiding naar hun persoonlijke leefwereld.  

Deze module vraagt meer tijd, maar het leereffect en de beleving bij de 
leerlingen is ook groter.

 Duur: 8,5 lesuren

De erfgoedkrak is geheel afgestemd op de eindtermen van het basisonderwijs. 
Een heldere handleiding loodst je door de verschillende onderdelen. 
Meer informatie vind je op 
www.kempenskarakter..be of www.erfgoedcelnoorderkempen..be.
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werkblad 1

Verzamel hier de geel gemarkeerde letters. (in de juist volgorde)

Erfgoedspel 4, 5 en 6lager onderwijs

deerfgoed
krak

rebus

wie wat wanneer 
Schoenmaker blijf bij je leest betekent: 
1. Bemoei je enkel met zaken waarvan je iets kent of voor opgeleid bent.

2. Wees oplettend.3. Als je veel leest, kom je er wel.
4. Onthou altijd je afkomst en wees nederig.Wie is de uitvinder van de asfalt:

1. McAllan
2. McAdam
3. McDonald4. McKerr
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werkblad 1

Verzamel hier de rood 

gemarkeerde letters. 

(in de juist volgorde)
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Verzamel hier de rood 

gemarkeerde letters. 
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werkblad 4

rebus

wie wat wanneer 
Pater Damiaan verzorgde leprapatiënten in:

1. Molokai

2. Hong Kong

3. Paaseiland

4. Singapore

Wat gebeurde er op het einde van een regel bij een ouderwetse, 

mechanische typemachine?

1. Er gebeurde niets.

2. Er klonk een belletje.

3. De machine ging automatisch naar de volgende regel.

4. De machine blokkeerde waardoor je wel naar de volgende regel moest.

-v -r
h=r

-d -t l=b p=l
+ + je

-f

werkblad 1

Verzamel hier de blauw 
gemarkeerde letters. 
(in de juist volgorde)
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kruiswoordraadsel cycloop

wie wat wanneer 
Welk van de onderstaande wezens uit volksverhalen is veel groter dan de anderen? 1. gnoom
2. alverman
3. goblin
4. cycloop 

De oude bezems werden gemaakt van:
1. berkentakjes
2. gras
3. paardenhaar
4. versleten lakens

horizontaal
1. Blauwachtig lichtje boven moe-
rassen dat volgens het volksgeloof 
mensen in het water lokt. 
2. Dit wezen drinkt graag bloed en kan 
je afschrikken met een kruisbeeld.
3. Dialect voor ‘bord’ (om uit te eten) 
4. Een cycloop heeft er maar één van.

verticaal 
5. Groot fabeldier met reptielachtig 
lichaam en meestal vleugels.
6. Hoe heette het kleine hertje in de 
gelijknamige Disneyfilm?

7. Vul aan: op een grote paddenstoel, 
vol met witte...
8. Vliegt rond op een bezem.
9. Wie onder deze plant staat, mag je 
kussen. Ook ingrediënt van de tover-
drank van Panoramix uit de stips van 
Asterix en Obelix.
10. Speelgoed dat al bestaat sinds 
1932 en ook nu nog heel populair 
is. Het won al twee keer de prijs van 
‘speelgoed van de eeuw’.
11. Engeltje met pijl en boog dat  
mensen verliefd maakt.
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werkblad 3

IJ R E D R E O BA L A T S O R AK A F c G G E NK R T S N L O WE G T N D W B GR S K E M P E N

woordzoeker 
Zoek volgende woorden in het letterrooster: 

(op 1 rechte lijn: diagonaal, verticaal, horizontaal, van voor naar achter en van 

achter naar voor)

STAL OOGSTAKKER ERFBOER BOERDERIJKEMPEN

wie wat wanneer 
Welk soort vliegtuig werd tijden WOII ingezet door Duitse spionnen? 

1. zeppelin2. F16
3. helikopter4. space shuttle

Waar kan je, in Vlaanderen, terecht in een openluchtmuseum waar je kunt  

ontdekken hoe mensen vroeger leeftden, woonden en werkten?

1. Antwerpen2. Gent
3. Oostende4. Bokrijk

Verzamel hier de groen gemarkeerde letters. (in de juist volgorde)
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aan de slag!
Het volledige pakket zit gebruiksklaar in een handige koffer.
Je kan de koffer gratis ontlenen bij de erfgoedcel uit jouw regio. 

V.U
. Jan Sels, D

raaiboom
 98, 2360 O

ud-Turnhout

Ligt je school in de gemeenten 
Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, 
Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, 
Oud-Turnhout, Rijkevorsel, Turnhout 
of Vosselaar?  
Neem dan contact op met:

ErfgoEdcEl NoordErkEmpEN
Grote Markt 1 
2300 Turnhout
014 44 33 62
info@erfgoedcelnoorderkempen.be
www.erfgoedcelnoorderkempen.be 

Ligt je school in de gemeenten 
Berlaar, Grobbendonk, Herentals, 
Herenthout, Lier, Lille, Nijlen, Olen 
of Vorselaar?  

Neem dan contact op met:

ErfgoEdcEl kEmpENs karaktEr
Fundatiehuis, Begijnhof 27 
2200 Herentals
014 21 97 00
info@kempenskarakter.be
www.kempenskarakter.be

De Erfgoedkrak is een initiatief van Erfgoedcel Kempens Karakter en Erfgoedcel Noorderkempen, 
i.s.m. tapis plein vzw en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. Het kwam tot stand 
dankzij steun van de Vlaamse overheid.


