een eerste
kennismaking
met het

HUIZER
MENU
Educatief aanbod voor het basisonderwijs
in Huizen van
• Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum
• Huizer Botters
• Historische kring Huizen
• HuizerMuseum
Mix & match
U kunt ook alle aangeboden programma’s combineren
naar uw eigen persoonlijke smaak.

BI B L I OT HE E K

Boek-appetizer- Leen een collectie

HIS TO RIS CHE KR ING

Voorgerecht Leven in ‘t darp. Huizertaal,

boeken over erfgoed. Wilt u een

klederdracht, het boerenleven, speuren

‘voorgekookt’ thema of een aanbod

in het oude dorp, tekenen en billboard

aangepast aan uw persoonlijke smaak?

fotografie komen aan bod.

Wij gaan graag met u in gesprek.

Hoofdgerecht Hoo praat je in ‘t Huizers

De collecties zijn geschikt voor de

Kennismaken met Huizer dialect ook via

groepen 6, 7 en 8.

het Huizer woordenboek; een liedje of

contact: educatie@bibliotheekhlb.nl

rap in dialect leren en spreekwoorden in
Huizer dialect.
Dessert Zeuken in ‘t verleejen Kennis-

H UIZE R B OT TE R S

maken met het HKH archief: Hoe zoek

Voorgerecht Too dee tijd / Terug in de tijd

je daar in? Of de Huizer klederdracht

Hoe was het vissersleven van toen? Welke

ontdekken door het aantrekken van

kleren droegen ze, wat is een botter en

kleding en helpen bij het opzetten van

hoe werd er mee gevist?

een Huizer kap.

Hoofdgerecht Aindjen óngervijnden/Een

Alle programma’s zijn geschikt voor de

stukje ondervinden; een stukje varen dus.

groepen 6, 7 en 8.

De kinderen doen mee met zeilen hijsen,

contact: info@historischekringhuizen.nl

sturen, zwaard optrekken en schoten
bedienen, natuurlijk onder goede
begeleiding.
Dessert Nou gaen we spølen /Weer
terugkomen in de huidige tijd. Dus een
beetje afkicken met spelletjes zoals

HUIZ E RMUSEUM

Voorgerecht Loop jij met molentjes?
Creatieve invulling met kleuren van
molens, verbinden van molens met
namen, quiz Ipad.

touwtrekken, landvast gooien, iets vast

Hoofdgerecht Een kuiertje door Huizen,

knopen e.d. Eventueel als extra een

doe je mee? Wandeling / puzzeltocht

bezoek aan de smederij van Annelied

door Huizen.

van Dijk met een demonstratie smeden.

Dessert Een Huizer mannetje in de

Alle programma’s zijn geschikt voor de

schulk……..mmmmmmm! Interactieve

groepen 5, 6, 7 en 8.

informatie over de Huizer klederdracht

contact: info@huizerbotters.nl

met een speculaasje.
Alle programma’s zijn geschikt voor
groep 1 tot en met 8.
contact: educatie@ huizermuseum.nl

