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Het project is tot stand gekomen in 
een samenwerkingsverband van Kunst 
Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en 
Annet Werkhoven van De Werkhoven: 
‘Geschiedenis voor u’. In 2013 heeft het 
project een doorstart gemaakt. 
Annet Werkhoven en Maja van 
Eijndthoven (cultuurcoach en verbonden 
aan de bibliotheken van Z-O-U-T) heb-
ben de organisatie en uitvoering van het 
project voor hun rekening genomen. 
Het werkmateriaal is vormgegeven door 
Bert Koning, van de Hoop&Koning.  

Doelgroep
Dit project is voor groep 7 en 8 van het 
primair onderwijs. Leerlingen uit de groe-
pen 7 en 8 hebben in hun schoolloop-
baan vele technieken en vaardigheden 
opgedaan. Nieuw is dat zij op deze leef-
tijd kunnen denken, kijken en luisteren 
vanuit verschillende perspectieven.

Doelstelling
De leerlingen maken kennis met erfgoed 
in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 
kunnen zich inleven in een andere tijd, 
en zijn in staat opgedane kennis toe te 
passen door middel van werkopdrachten. 
Daarnaast weten ze de resultaten vorm 
te geven en te presenteren.  

Dit project sluit aan bij een van de vensters uit het boek ‘Over Heerweg 

en Schapendriften’. Geschiedenis canon van de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug’, met bijbehorend werkboekje, dat elke school in de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug in meervoud heeft ontvangen. U heeft ervoor geko-

zen om met uw leerlingen kennis te maken met het project rond venster 2: 

Kerken en geloven op de Utrechtse Heuvelrug. 

Voorwoord

De kerndoelen 54, 55 en 56 van het pri-
mair onderwijs worden d.m.v. dit project 
behaald:
54:  De leerlingen leren beelden, taal, muziek 

en beweging te gebruiken om er gevoe-
lens en ervaringen mee uit te drukken en 
om er mee te communiceren.

55:  De leerlingen leren om eigen werk en dat 
van anderen te reflecteren.

56:  De leerlingen verwerven enige kennis 
over en krijgen waardering voor aspecten 
van cultureel erfgoed.

Inhoud
Om de leerlingen voor te bereiden op het 
bezoek aan de locatie krijgen ze uitleg 
over het onderwerp en maken opdrach-
ten. Door in de eraan voorafgaande les 
aandacht aan het thema te besteden, 
gaan de leerlingen goed voorbereid 
naar de locatie. Ze zijn al verwonderd 
en geprikkeld en zullen ter plekke meer 
begrijpen en opnemen van wat ze zien. 
Na afloop volgt er een creatieve verwer-
king, waardoor het project een mooi rond 
geheel vormt. Het project bestaat uit drie 
lessen. Les 1 wordt in de klas gegeven, 
les 2 betreft een bezoek op locatie, les 3 
wordt wederom in de klas gegeven. De 
lessen in deze handleiding zijn beschre-
ven aan de hand van een vaste structuur: 
inleiding-kern-afsluiting. 
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Organisatie
Bij dit project is de lokale culturele om-
geving van uw gemeente betrokken. De 
leerlingen brengen een bezoek aan de 
R.K. kerk St. Petrus’banden en Marga-
retha de Jongh. Maja van Eijndthoven en 
Annet Werkhoven zorgen voor afspra-
ken met de locatie en maken roosters 
voor het locatiebezoek.

Kwaliteit
We vragen u nadrukkelijk na afloop van 
het project uw bevindingen met ons te 
delen via het waarderingsformulier, dat 
u kunt downloaden van onze website. 
Uw reactie/uw beoordeling is voor ons 
stimulerend en richtinggevend bij de 
kwaliteitsverbetering van onze diensten. 

De visie, zoals verwoord op de achter-
kant van het boek ‘Over Heerweg en 
Schapendriften. Geschiedeniscanon van 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug’ is de 
grondslag van dit project. Namelijk dat 
lokale geschiedenis een positieve bij-
drage levert aan het gevoel van binding 
met de omgeving, de eigen buurt, het 

dorp of de stad. Daarnaast is het voor 
schoolgaande jeugd van groot belang 
om kennis te nemen van het historische 
en culturele erfgoed van de eigen omge-
ving. Het bevordert het historisch besef 
en de belangstelling voor de schatten 
van de eigen omgeving. Hieraan werkt 
dit project op een educatief, interactieve 
en bijzondere (in de vorm van histori-
sche drama-acts) manier mee. 

Lessenoverzicht

Les Korte inhoud van de les Nodig

Les 1
Voorbereiding in de klas door de 
leerkracht

Naar aanleiding van een ansichtkaart 
start de les met voorbereidende 
informatie over de geloven en kerken 
op de Utrechtse Heuvelrug.

Ansichtkaart, bijlagen, powerpoint en 
film op internet

Les 2
Bezoek op locatie o.l.v. gastdo-
cent Annet Werkhoven

U brengt een bezoek aan de Sint-
Petrus’ Bandenkerk in Driebergen en 
aan Margaretha de Jongh

Passende kleding en vervoer

Les 3
Verwerking in de klas door de 
leerkracht

De leerlingen maken een eigen 
familiewapen

Informatieve foto’s van familiewapens
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Inleiding

Wat is een canon?

Het woord ‘canon’ betekent onder andere richtsnoer, en in die zin is het 

hier bedoeld: het richtsnoer van kennis over onze cultuur en  

geschiedenis die we aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners  

willen meegeven. Het woord werd geïntroduceerd door de landelijke  

canon www.entoen.nu, bestaand uit vijftig ‘vensters’, die samen de  

hoogtepunten tonen van de geschiedenis en cultuur van Nederland. 

Het doel ervan is dat iedereen een geza-
menlijk beeld heeft van wat Nederland 
heeft gevormd en gemaakt tot het
land dat het nu is.

Naar aanleiding van de landelijke canon 
zijn er overal regionale en lokale canons 
ontstaan. Door deze lokale canon komt 
de geschiedenis voor leerlingen dich-
terbij en wordt ze tastbaar. Maar ook 
leerkrachten kunnen op deze wijze de 
eigen omgeving actief bij de les betrek-
ken. Met dit canonproject leren de
leerlingen over een thema uit hun eigen 
omgeving, en gaan ze vervolgens ‘op 
locatie’ om te ervaren hoe het vroeger 
was  en nu is.

Aansluiting bij de canon 
en tijdvakken
De onderwerpen van deze lessen sluiten 
gedeeltelijk aan bij de landelijke canon-
vensters. Over kerken en geloven sluit 
aan bij de landelijke canonvensters Wil-
librord, Beeldenstorm en Napoleon.
Het valt in de tijdvakken Monniken en 
ridders (vroege middeleeuwen), Ontdek-
kers en hervormers (renaissancetijd
en 16e eeuw), Pruiken en revoluties 

(eeuw van de Verlichting en 18e eeuw). 
Dit venster leert hoe op de Utrechtse 
Heuvelrug kerken zijn ontstaan, wie Wil-
librord was, wat de Beeldenstorm is, en 
hoe de verschillende geloofsrichtingen 
elkaar in Nederland hebben opgevolgd.

Van oosthuyse Heer van Rijsenburg
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Inleiding
Ansichtkaart (5 min.)
De klas heeft een ansichtkaart ontvan-
gen. U laat de kaart aan de klas zien; 
een leerling vertelt aan de anderen 
wat er op de voorkant staat (St. Petrus’ 
Bandenkerk + Groeten uit Driebergen-
Rijsenburg). U of een leerling leest voor 
wat er op de achterkant van de kaart 
staat (bijlage 1).

Voorkennis (10 min.)
U gaat in op de uitnodiging en introdu-
ceert de les: wat een mooie kans om de 
kerk te bezoeken!
U bespreekt met de leerlingen wat 
zij weten van kerken in de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug.
-  Welke kerken op de Heuvelrug kennen 

de leerlingen?
-  Waaraan herken je een kerk eigenlijk? 

Les1:  Voorbereiding in de klas

Activiteit:   Voorbereidende les aan de hand van klassengesprek met  
powerpointpresentatie en individuele opdrachten.

Vak:  Geschiedenis
Doel:   Leerlingen weten hoe in hun eigen omgeving (de Utrechtse Heuvelrug) kerken 

zijn ontstaan, wie Willibrord was en wat de Beeldenstorm is, hoe verschillende 
geloofsrichtingen elkaar hebben opgevolgd (1: alleen katholiek (tot 16e eeuw), 
2: alleen protestants geloof officieel toegestaan (17e-18e eeuw), 3: beide gelo-
ven bestaan naast elkaar – vrijheid van godsdienst (vanaf 1800)).

Duur:  60 minuten.
Lespakket:  Docentenhandleiding, ansichtkaart, powerpointpresentatie en bijlage met notities, 

werkblad
Nodig:   -  De Ansichtkaart aan de klas (bijlage 1)
 -  De powerpointpresentatie met notities kunt u downloaden van de website van 

De Werkhoven: www.dewerkhoven.nl 
 - Leerlingenwerkblad (bijlage 3) kopiëren
 -     Op de volgende website kunt u ook de film over de verspreiding van het chris-

tendom zien: www.entoen.nu/willibrord.
Aansluiting canon:  -  Landelijke canon: vensters over Willibrord, Beeldenstorm en Napoleon. Regio-

nale canon Utrecht-Zuidoost: vensters over Cunera, de Beeldenstorm en de St. 
Petrus’ Bandenkerk

 -  Tijd van monniken en ridders (vroege middeleeuwen), tijd van ontdekkers en 
hervormers (renaissancetijd en 16e eeuw), tijd van pruiken en revoluties (eeuw 
van de Verlichting en 18e eeuw)

Voorbereiding:  - Stuur de ansichtkaart naar uzelf en de leerlingen
 -  Lees pagina 13-19 en pagina 32-34 uit het boek van Annet Werkhoven:  

Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrecht-
se Heuvelrug (venster 2: Over kerken en geloven; en een klein gedeelte van ven-
ster 4: Kastelen en de invloed van de bewoners op hun omgeving (onder kopje 
‘Sparrendaal’).

 - Bereid de powerpointpresentatie voor.
 - Bekijk bovenstaande films.
 - Kopieer het leerlingenwerkblad.
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(groot gebouw, toren, kerkklokken, 
hoge ramen)

-  Wanneer gaan mensen naar de kerk? 
(zaterdagavond (katholiek) of op zon-
dag; als mensen gaan trouwen, een 
kind laten dopen of bij een begrafe-
nis, en soms ook tussendoor om een 
kaarsje te branden)

-  Hoe zit dat met andere gebedshuizen? 
(islamieten gaan op vrijdag naar de 
moskee; joden op zaterdag (sabbat) 
naar de synagoge)

-   Waarom gaan mensen naar een ge-
bedshuis? (vanwege hun geloof: om te 
bidden en hun god te danken/eren)

-  Bij welk geloof horen kerken? (christe-
lijk geloof: o.a. katholiek en protestant)

-  Welke geloven kennen de leerlingen 
nog meer? (islam > moskee, hindoe-
isme > tempel, joden > synagoge)

Kern
Powerpoint over het ontstaan van 
kerken op de Utrechtse Heuvelrug 
(20 min.)
U laat de powerpointpresentatie over 
kerken en geloven op de Utrechtse Heu-
velrug zien en vertelt daarbij. In bijlage 
2 vindt u een beknopt overzicht van de 
powerpointpagina’s. Op de website vindt 
u de powerpoint met meer informatie om 
aan uw leerlingen te vertellen.
In de powerpointpresentatie zitten twee 
links naar de films op de canonwebsite 
www.entoen.nu. U kunt er zelf voor kie-
zen om deze films op dat moment met 
de leerlingen te bekijken, of op een later 
ogenblik. Beide filmfragmenten duren 3 
minuten. 

Het eerste fragment is de clip voor groep 
7 en 8 uit de nationale canon over het 
venster Willibrord en de verspreiding 
van het christendom (zie www.entoen.
nu/willibrord). Het gaat hierin over de 
natuurgodsdienst van de Friezen en de 
komst van de Engelse monnik Willibrord, 
die hier het christendom kwam brengen. 
U kunt de film stoppen op het moment 
dat er leerlingen in beeld komen. Dat is 
ongeveer na 1 minuut 50. (De leerlingen 
hebben het over de vraag hoe ver je mag 
gaan om anderen van je geloof te over-
tuigen.)

Het tweede fragment is de schoolTV-film 
over het venster Beeldenstorm uit de 
nationale canon (zie www.entoen.nu/
beeldenstorm). U kunt met de leerlingen 
na-/doorpraten over:
-  oorzaken van de Beeldenstorm (armoe-

de, Spaanse overheersing, rijkdom kerk)
-  verschillen tussen toen en nu: ideeën 

over geloof, intolerantie, kleding, ver-
voermiddelen, etc.

Opdrachten (15 min.)
U laat de leerlingen het werkblad (bijlage 
3) maken en bespreekt daarna de ant-
woorden.

Afsluiting (10 min.)
U inventariseert met de leerlingen wat 
zij aan Margaretha de Jongh kunnen 
vragen over de verschillende
kerken op de Utrechtse Heuvelrug. Wat 
zijn de belangrijkste dingen die de leer-
lingen te weten zijn gekomen?
En wat willen ze haar nog vragen?

Tips
- www.entoen.nu/utrecht/zuidoost/sint-petrus-bandenkerk
- www.entoen.nu/utrecht/zuidoost/de-beeldenstorm 
- www.entoen.nu/beeldenstorm/po
- www.entoen.nu/willibrord/po
- www.entoen.nu/napoleon/po
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Les 2: Bezoek op locatie

Doel:   De leerlingen maken kennis met de kerk en bedenken zelf een invulling 
bij verschillende objecten die ze zien.

Tijd: 60 minuten
Nodig:  Bij de weersomstandigheden passende kleding. 
 -  Download de foto’s van www.dewerkhoven.nl om deze na het bezoek nog 

eens aan de leerlingen op het digibord te kunnen tonen.
Locatie:   - Voor de kerkingang aan het kerkplein in Driebergen-Rijsenburg (bijlage 4)
Verloop activiteit: -  De leerlingen arriveren met begeleiders bij de kerk, daar worden ze welkom 

geheten door Margaretha. Zij neemt ze mee, rond en in de kerk.
Voorbereiding: -  Regel zelf vervoer voor de leerlingen naar de kerk. 

Korte inhoud van de les
De leerlingen brengen een bezoek aan R.K. kerk St. Petrus’banden en Margaretha 
de Jongh 

Inleiding
Annet Werkhoven stelt zich voor als 
Margaretha de Jongh.

Kern
Margaretha neemt de leerlingen mee 
rond de kerk, waar ze het een en ander 
vertelt over de geschiedenis, de zicht-
lijnen, de familiewapens. Tijdens de 
rondleiding worden foto’s getoond die 
u van de website: www.dewerkhoven.
nl kunt downloaden. In de kerk nodigt 
ze de leerlingen uit om in groepjes langs 
verschillende objecten te gaan en daar 
hun eigen verhaal bij te bedenken.

Afsluiting
De leerlingen leiden elkaar vervolgens 
rond en vertellen over de objecten met 
hulp van Margaretha.
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Les 3: Verwerking in de klas

Doel:   De leerlingen ontwerpen en schilderen hun eigen familiewapen.
Tijd: 45 minuten
Locatie:  Handvaardigheidslokaal
Nodig:  -  Het werkboek Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de ge-

meente Utrechtse Heuvelrug, venster 2, opdracht 3 (aangepast aan de situatie 
van de Sint-Petrus’ Bandenkerk)

 -  Voorbeelden van wapens en de opdracht kunt u downloaden van  
www.dewerkhoven.nl (bijlage 5 en 6) om op het digibord te tonen.

 -  Blanco A4-papier, potloden, penselen, waterverf (mét goud- en zilverkleur 
erbij), water

 - Half A4-vel met lijntjes en pen.
 

Korte inhoud van de les
De leerlingen ontwerpen een eigen familiewapen naar aanleiding van hun naam.

Inleiding 
Vroeger was het heel gewoon om een 
familiewapen te hebben. Veel mensen 
konden nog niet lezen of schrijven. Hoe 
komt het dat een familiewapen in die 
tijd dus heel handig was? Bespreek nu 
de vragen met elkaar van bijlage 5 en 6. 
Wie heeft een eigen familiewapen? Wie 
er geen heeft, kan een wapen verzinnen 
(bijvoorbeeld bij de naam Visser: een 
hengel en een vis).

Kern 
Vertel de leerlingen dat ze zelf een fami-
liewapen gaan ontwerpen en schilderen 
(bijlage 5 en 6). Op het wapen moet je 
kunnen zien tot welke familie je behoort 
en of je een jongen of meisje bent. Laat 
de leerlingen eerst een ontwerp op pa-
pier maken en dat daarna inkleuren met 
verf. Gebruik goud- en zilververf voor
details, om het nog mooier te maken. 

Daarna mogen ze op een half A4’tje 
schrijven waarom het wapen
er zo uitziet.

Afsluiting 
Hang alle familiewapens in de klas op 
en laat de leerlingen het verhaal bij hun 
eigen wapen vertellen. Het is leuk om 
ook een hoekje in de klas te maken met 
foto’s van de excursie, en de andere 
lesopdrachten die te maken hadden met 
de canonles.
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Bijlage 1: Ansichtkaart

Bij les 1 
De ansichtkaart van  R.K. kerk St. Petrus’banden 
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Bijlage 2:  Beknopt overzicht  
powerpointpresentatie

bij les 1

Hoe en waarom zijn er op de Utrechtse Heuvel-
rug kerken ontstaan?

In de 7e eeuw hadden de bewoners van deze 
regio een natuurgeloof. Ze aanbaden natuur-
goden zoals Wodan of Donar, en bepaalde plek-
ken. In die tijd kwam de Engelse monnik Wil-
librord naar Utrecht om de mensen te vertellen 
over het christelijk geloof en om ze te bekeren. 
Dat ging niet zo makkelijk, want de mensen
wilden aan hun natuurgeloof vasthouden. 
Uiteindelijk is het Willibrord toch gelukt. (Klik 
op de link om het filmpje over Willibrord te 
bekijken: ga op deze webpagina naar de canon-
clip voor groep 7 en 8.) Willibrord stichtte in 
Utrecht de St.-Maartenskerk. Later werden er 
rond Utrecht meer kerken gesticht.
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De oudste kerk van de Utrechtse Heuvelrug 
staat in Doorn. Hij heet ook de St.-Maartens-
kerk, net als de Utrechtse Domkerk.
Vraag aan de leerlingen: Herkennen zij deze 
plek? Wat staat er op de tekening dat er daar 
nu zeker niet meer zal zijn? (hooiberg)

St.-Maarten is de beschermheilige van de 
stad Utrecht. Hij had goede daden verricht en 
armen geholpen. De mensen zagen hem als een 
voorbeeld dat ze wilden volgen. Welke
beschermheiligen kennen de leerlingen nog 
meer?
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In de middeleeuwen werd de Kerk steeds rijker. 
Dat vonden sommigen  een slechte zaak. Kon al 
het geld voor pracht en praal niet beter aan de 
armen worden gegeven? Was zo’n hoge Domto-
ren nou echt nodig? Zij vonden van niet. 

Niet alle dorpen op de Heuvelrug hadden 
meteen een eigen kerk. In Maarn moesten ze 
daar lang op wachten. Om naar de kerk te 
gaan, moesten ze (vaak lopend!) naar een 
dorp in de buurt. 

Steeds meer mensen kregen kritiek op de Kerk 
en zeiden dat ook hardop. Zij werden ‘protestan-
ten’ genoemd, omdat ze protesteerden tegen de 
gang van zaken in de Kerk. Ze vonden dat de 
Kerk zich te veel richtte op uiterlijk vertoon met 
grote en dure beelden en veel pracht en praal. 
Om de kritiek de kop in te drukken, werden de 
protestantse ‘ketters’ zo veel mogelijk op de
brandstapel gezet.

Maar de protestanten werden alleen maar 
bozer. Ook omdat er veel armoede was en het 
slecht ging met de economie was er veel on-
tevredenheid. In 1566 drongen ze op verschil-
lende plaatsen kerken binnen en sloegen daar 
alles kort en klein. In de kerken van Doorn en 
Amerongen kun je daar nog de gevolgen van
zien: kapotte beelden en overgekalkte muur-
schilderingen. 
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Uiteindelijk wonnen de protestanten en werd 
het katholieke
(oude) geloof verboden.

Behalve kerken zijn er ook gebedshuizen van 
niet-christelijke geloven, zoals de islam. Hier zie 
je de Turkse moskee in Driebergen-Rijsenburg.

Daarna kwamen er op de Utrechtse Heuvelrug 
nog allerlei andere kerken bij, zowel katholieke 
als protestantse.

Twee eeuwen lang mochten katholieken geen 
officiële eigen kerken hebben en kwamen ze bij 
elkaar in schuilkerken. In 1795 kwam daar een 
eind aan. Toen was ons land bezet door de
Fransen. Die waren katholiek en vonden dat ie-
dereen zelf zijn godsdienst moest kunnen kiezen. 
Toen mochten de katholieken hier weer eigen 
kerken bouwen. Eén van de eerste katholieke
kerken die hier werden gebouwd, was de 
St.-Petrus’ Bandenkerk in Rijsenburg.
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1.  Op de vorige pagina zie je oude en nieuwe plaatjes van drie kerken uit de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug.

a. Staan de oude plaatjes links of rechts?    links  rechts

Waaraan zie je dat?

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

b.  Welke horen bij elkaar? Trek een lijn tussen de oude en de bijbehorende  
nieuwe plaatjes.

c.  In welk dorp staan de kerken? Lees de zinnen hieronder en zet de goede plaatsna-
men op de stippellijnen.

- De kerk van Doorn heeft een toren met een heel spitse punt.
- Het dak van de kerk (niet de toren!) van Amerongen is niet overal even hoog.
- De kerk van Driebergen-Rijsenburg heeft zuilen naast de ingang.
- De kerk van Leersum staat nu op een druk verkeerspunt.
- De kerk van Maarsbergen heeft witte strepen op de muur.

2a.  Vroeger was er nog geen ANWB. Als je op reis was, hoe kon je dan zien welke 
plaats er in de verte lag?

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

b. Gold dat voor elk dorp?
...........................................................................................................................................................

c. Welke middelen heb je tegenwoordig om de weg te vinden?

1.  .....................................................................................................................................................

2.  .....................................................................................................................................................

3.  .....................................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................................

Bijlage 3:  Leerlingenwerkblad 
 bij les 1
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3.  De plaatjes hieronder staan in de verkeerde volgorde. Zet er de cijfers 1 t/m 6 onder.

Katholieken mogen na lange tijd weer 

eigen kerken bouwen. 

Protestanten vernielen beelden 

in katholieke kerken. 

Het katholieke geloof wordt

verboden

Willibrord brengt het christendom 

naar Utrecht.

Maarn/Maarsbergen krijgt pas 

in 1883 een eigen kerk.

De oudste kerk op de Utrechtse 

Heuvelrug wordt in Doorn gesticht. 

Sommigen vinden dat de kerk

te rijk wordt.
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1a.  Links: tekeningen + oude foto’s (bijv. handkar) 
Rechts: moderne foto’s (bijv. verkeerslicht)

1b/c. 1 3 Amerongen

 2  4  Doorn
 3  1  Driebergen
 4  5  Maarsbergen
 5  2  Leersum

2a. Die kon je herkennen aan de kerktoren (het enige hoge gebouw).

2b. Nee, ze hadden niet allemaal een kerk.

2c. Borden langs de weg, kaarten, Tomtom, routeplanner op internet, gps

3. Volgorde: 5-1-6-2-4-3

 

Antwoorden werkblad 
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Bijlage 4:  Informatie over de  
docent en de locatie

Uitvoerend docent
Annet Werkhoven-Scherpel is historica en 
geschiedenisdocent. Ze heeft een dynamische 
onderneming, die zich tot doel heeft gesteld: 
‘geschiedenis te maken voor u’.
‘Geschiedenis is niet alleen Willem van Oranje, 
maar ook: de vorige bewoners van uw huidige 
onderkomen, uw achternaam, het 25-jarig 
jubileum van uw bedrijf, een lezing over uw fa-
voriete sport, geschiedenislessen over de eigen 
omgeving, een excursie naar het kasteel in de 
buurt. Kortom, geschiedenis is heel dichtbij!’ 
aldus Annet. Annet’s grote passie is de geschie-
denis van de eigen omgeving. Die geschiedenis 
zou bij iedereen, jong en oud, bekend moeten 
zijn. Ze stelt zich graag tot doel dit te bereiken.

Zie voor overige activiteiten: 
www.dewerkhoven.nl.
Locatie: Arnhemsebovenweg 243
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Locatie
Voor de kerk
Kerkpein 5 in Driebergen
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Bijlage 5:  Foto’s familiewapens 
 bij les 3

Wapenschild van de familie Neven Politie Familiewapen familie De Leeuw

Wapenschild van de familie Wena Familiewapen en het wapen van Rijsenburg op de 
graftombe van Judocus van Oosthuyse en Margaretha 
van Oosthuyse-de Jongh

Wapenschilden van Rijsenburg, familie Van Oosthuyse-de Jongh 
en Van der Mandere
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Nodig:
- potloden
- verf
- penselen
- papier
- schrift
- pen

‘Op’ Rijsenburg staat de katholieke kerk Sint-Petrus’ Banden. Deze kerk heeft een spe-
ciale band met Petrus Judocus en Margaretha van Oosthuyse. Ook is er een band met 
de familie Van Rijckevorsel en monseigneur Johannes Zwijsen.

a. Wie liggen er begraven in deze kerk? Liggen deze doden er allebei ‘legaal’?

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

b. Van wie zijn de wapens en wapenschilden die in en rond de kerk te zien zijn?

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

c.  Zo’n wapen(schild) laat zien wie je bent, bij welke familie je hoort en of je man 
of vrouw bent.

Ontwerp je eigen wapen(schild). Je moet eraan kunnen zien dat je bij een bepaalde 
familie hoort en of je vrouw of man bent. Hoe ziet het (wapen)schild van je broer, zus, 
vader en moeder eruit?

Bijlage 6:  Info over de opdracht  
rond familiewapens 

 bij les 3


