
 

 

Het armenhuis in Peest  

Naar het armenhuis 

Lees het canonvenster over het armenhuis. Vul daarna de ontbrekende 

woorden in het verhaal in. Kies uit: naaien –  land –  huismoeder – 

breien - armenhuis 

Met haar ogen vol tranen zag Betje hoe de mannen de laatste scheppen 

aarde op de kist gooiden. ‘Moeder’, snikte ze. Haar twee kleine zusjes 

hielden Betjes handen stevig vast. Betje zag hoe haar broers Jan en 

Klaas zich groot probeerden te houden. ‘Wie gaat er nu voor ons 

zorgen?’ dacht Betje. Nu moeder ook dood was, hadden ze niemand 

meer.  

Ineens voelde Betje een hand op haar schouder. ‘Kom meisje, ik neem 

jullie mee naar het …………….. Daar gaan jullie nu wonen. Betje keek 

de vrouw aan. ‘Ik ben de …………….. Wij zullen voor jou en je broertjes 

en zusjes zorgen. De vrouw pakte Betjes handen beet. ‘Echte 

werkershanden’, zei de vrouw tevreden. Dat komt goed uit. Je zult 

moeten werken op het …………….. En ik hoop dat je kunt 

…………….. en ……………..’ 

 

In Peest stond ook een armenhuis. 

Het werd in 1883 geopend. Het 

gebouw staat er nog steeds. Je vindt 

het aan de Schaapdijk 2. 

Hieronder zie je een foto van het 

armenhuis. Bekijk de foto en maak 

de vragen. 

 

A.  Het armenhuis werd rond 

1883 geopend. Hoe oud is 

het gebouw nu? 

〇ongeveer 300 jaar oud 

〇ongeveer 135 jaar oud 

〇ongeveer 75 jaar oud   

 

B. Een armenhuis kon je 

herkennen aan de veel 

ramen en deuren. Hoeveel 

tel je op de foto?  

…………………………….. 

 

C. Waarom zou het armenhuis 

zoveel ramen en deuren 

hebben gehad, denk je? 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 

 

Arme mensen in Peest 

 

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


 
 

     

Het armenhuis in Peest  

Op zoek naar het armenhuis 

Het armenhuis –  vroeger en nu  
 

Nodig: de foto uit opdracht twee, 

potloden 

 

Je gaat samen met je klas bij het 

vroegere armenhuis kijken. Bekijk 

de foto uit opdracht 2 nog eens 

goed. Ga samen op zoek naar de 

plek waar de fotograaf heeft 

gestaan toen hij de foto nam. In 

het tekenvak laat je zien hoe het 

armenhuis er nu uitziet.  

Nodig: de oude foto uit opdracht 2  

A. Is er veel veranderd aan het armenhuis en de omgeving? Of is er vooral veel hetzelfde gebleven? Maak de 

vragen.  

 Armenhuis vroeger  Armenhuis nu 

Wie woonden er?  Wie wonen er nu?  

Hoe ziet het gebouw er 

uit? 

 

 Hoe ziet het gebouw er 

nu uit? 

 

Wat is er verdwenen? 

 

 

 Wat is daar voor in de 

plaats gekomen? 

 

Hoe ziet de tuin er uit? 

 

 

 Hoe ziet de tuin er nu 

uit? (Staan er nog oude 

bomen?) 

 

Is er een weg? Zie je 

verkeer?  

 

 Is er een weg? Zie je 

verkeer? 

 

Wat valt je nog meer op? 

 

 Andere bijzonderheden?  

B. Is het armenhuis volgens jou vooral hetzelfde gebleven of zie je vooral veel verschillen? Leg je antwoord uit. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 




