
 

 

De kinderkolonie  

Wereldreis? 
 Lees het canonvenster over de Maatschappij van Weldadigheid.     

A. Veel weeskinderen in Veenhuizen kwamen uit Amsterdam. Voor hun was de 

reis naar Drenthe net een wereldreis. Zoek Amsterdam op de oude kaart en 

teken er een rood vlaggetje naast.  

B. Doe hetzelfde voor Veenhuizen. Teken hier een blauw vlaggetje naast. 

C. Het eerste deel van de reis ging per beurtschip van Amsterdam naar Blokzijl. 

Zoek Blokzijl op de kaart en teken de route op de kaart in. 

D. Over welke zee ging deze reis? ……………………………….. 

E. Wat ligt er nu op de plek van deze zee?  

.................................................................................................................................

................................. 

Naar Drenthe 

F. Daarna reisden de kinderen met 

een  platbodem (schip) van Blokzijl 

naar Steenwijk. Teken dit stukje met 

een andere kleur op de kaart in. 

 

 

 

Nodig: kleurpotloden, schaar en lijm  

 

 

https://www.entoen.nu/nl/drenthe/noordenveld/weldadigheid


 
 

   

De kinderkolonie  

De reis gaat verder 

Alles wordt anders? 
 

Je ziet twee afbeeldingen. Op de bovenste 
afbeelding staat een weeshuis in 
Amsterdam. Op de onderste afbeelding zie 
je het Derde Gesticht in Veenhuizen, de plek 
waar de weeskinderen naar toe gingen.  
 
A. Vergelijk beide afbeeldingen. Wat zijn 
volgens jou de grootste verschillen tussen 
Amsterdam en Veenhuizen? 
 
1……………………………………………. 
2……………………………………………. 
 
B. Schrijf ook één ding op dat hetzelfde 
bleef voor de kinderen. 
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….. 
 
 

G. In Steenwijk stapten de wezen op de ossenwagen, die ze naar Frederiksoord bracht. Geef dit stuk van de route een kleur.  

H. Vanuit Frederiksoord bracht de ossenwagen de kinderen naar Veenhuizen. Geef het laatste stuk van de route weer  een 

andere kleur.   

I. Knip de afbeeldingen van de vervoersmiddelen op de vorige bladzijde uit en plak bij het juiste deel van de route op de 

kaart. 

J. Stel, jij reist met de auto naar Amsterdam. Hoe lang ben je dan ongeveer onderweg? ………………………………………. 

K. Reken uit hoe lang de kinderen over deze reis deden: 

Amsterdam naar Blokzijl: 7 uur 

Blokzijl naar Steenwijk: 2,5  uur 

Steenwijk naar Frederiksoord: 1,5 uur 

Frederiksoord naar Veenhuizen: 8 uur 

De reis duurde in totaal ….. uur.  

 

Bronvermelding: Kaart:  
www.topotijdreis.nl 
Afbeeldingen weeshuis Amstedam: 
www.geheugenvannederland.nl / Bijzonder collecties 
Universiteitsbibliotheek Leiden 
Afbeelding Derde Gesticht Veenhuizen: 
www.geheugenvannederland.nl / Bijzonder collecties 
Universiteitsbibliotheek Leiden 
 


