Museum Hoeksche Waard
COLUMN Museum Hoeksche Waard
(datum uitgifte: 6 juni 2014

)

Blad: 1 van 2

MUSEUM HOEKSCHE WAARD, OOK VOOR KINDEREN
Door Corrie Sonneveld
Toen in de 18de eeuw opdracht gegeven werd om een zomerhuis bij boerderij OostLeeuwenstein te bouwen, heeft boer Leeuwenburg niet kunnen vermoeden dat dit huis
anno 2014 een heel andere bestemming zou krijgen.
Het zomerhuis heeft voor het museum al verschillende functies gehad. Met de heropening
van Museum Hoeksche Waard wordt het een ruimte voor kinderen.
Het museum wordt al jaren door kinderen bezocht. Om een bezoek aantrekkelijk te maken,
waren er in het begin al speurtochten. Sinds de afgelopen tien jaar ontwikkelt het museum
ook andere programma’s voor kinderen, zoals het programma Erfgoedspoor voor
basisscholen. Daarin kregen leerlingen een rondleiding en mochten ze zelf objecten
onderzoeken alsof ze conservator waren. Vele kinderen van Hoeksche Waardse basisscholen
bogen zich over een houten schooltas, carbidlamp, zeepklopper of ander object, dat ze
beoordeelden op kleur, formaat, waarde en betekenis.
Daarna volgden een programma over het museum als monument, een lessenserie over het
ontstaan van de Hoeksche Waard, een fotozoektocht over een adellijke dame en een
interactieve les voor kleuters. Bij alle lessen zijn de kinderen zelf actief bezig. De Werkgroep
Educatie is momenteel bezig met het opzetten van lesprogramma’s in de recent heropende
boerderij Oost-Leeuwenstein.
Voor kinderen die met ouders, grootouders of BSO het museum bezoeken zijn er
verschillende speurtochten. En sinds kort kunnen er op beide museumlocaties boeiende
kinderfeestjes gevierd worden. “Gilles en Saartje” en “Kraak de code” spelen zich af in het Hof
van Assendelft. Vanuit het zomerhuis wordt “Spul en Spel” georganiseerd. Bij dat feest
komen de kinderen ook in de boerderij.
Het zomerhuis, een ruimte voor kinderen…
Vanaf januari is de collectie kinderboeken van Bibliotheek Heinenoord er ondergebracht.
Waar op andere plekken in het museum de objecten vooral van een afstandje bekeken mogen
worden, zullen voor kinderen vanuit het zomerhuis activiteiten georganiseerd worden waarbij
ze ervaren hoe men vroeger leefde en werkte in de Hoeksche Waard. Kijk eens op
www.museumhw.nl voor de mogelijkheden.

