Sporen van veen en turf: Veenhuizen

Sporen: de naam
Lees het canonvenster over het Fochteloërveen en bekijk de kaart
Titel is
xxx
hieronder. Deze kaart
in titel
1638xxx
gemaakt.
A. Op de kaart zie je een groot veengebied. Zoek het op en kleur het
groen. Hoe heet dit veengebied? …………………………………
B. Zoek Veenhuizen op de kaart op en omcirkel.
C. Waarom zou jouw dorp Veenhuizen zijn genoemd?
……………………………………………………………………
D. We weten uit oude papieren dat Veenhuizen al rond 1400
bestond. Dat is ongeveer 600 jaar geleden. Wat zou de naam
Veenhuizen betekenen?
………………………………………………………………………

Sporen: de Vaart
Je bent er vast vaak langs gereden: de
Kolonievaart. Dit kanaal werd in 1823 met
de hand uitgegraven! Het werd gebruikt
om spullen van en naar de kolonie van de
Maatschappij van Weldadigheid te
vervoeren.
A. Bekijk de kaart hier boven. Zoek
de Kolonievaart en kleur het
water blauw.
B. Waarom werd er vroeger veel
gebruik gemaakt van schepen
voor vervoer?
…………………………………
…………………………………
C. Vergelijk de kaart met de foto
van Kolonievaart nu. Schrijf een
verschil op en een overeenkomst
(wat is hetzelfde?).
Verschil:…………………………
…………………………………..
Overeenkomst:…………………
………………………………….
D. Bekijk onderste foto. Wat werd er
nog meer over de Kolonievaart
vervoerd? ………………………..
E. Waar kwam dat vandaan?
…………………………………..
F. Waar werd het voor gebruikt?
…………………………………

Sporen van veen en turf: Veenhuizen

Sporen: de gevangenen
De gevangenen in Veenhuizen werden ook ingezet om turf te winnen en te vervoeren. Dat zie je op onderstaande foto’s. Op
de foto rechts moeten gevangenen een turfschip vooruit trekken. Links zie je gevangenen in het Fochteloërveen. In het
water liggen boten waar turf op vervoerd kan worden. Bij beide foto’s zie je een tekstwolkje. Vul hier in wat één van de
gevangenen denkt of zegt over het werk waar hij mee bezig is.

Sporen van turf: de Turver
Nodig: tekenblad, pen, potloden of stiften
Op de foto hiernaast zie je de Turver. Dat is een speciale
pen, bedacht door Thomas Trum. De inkt in de pen is
gemaakt van water uit Veenhuizen. Dat water heeft
door het overgebleven veen een speciale kleur:
goudbruin. Met deze pen schrijf je dus in de kleur van
veen en turf.
Stel, jij bent door de toeristenwinkel in Veenhuizen
gevraagd een product te bedenken dat mensen als
herinnering aan hun bezoek aan Veenhuizen kunnen
kopen. De winkel stelt een voorwaarde: het product
moet net als de Turver met turf en veen te maken
hebben.
Wat zou jij maken? Werk je idee uit op het tekenblad.
Schrijf je uitleg erbij.
Presenteer je idee aan de klas.

Tekenblad

