
Menukaart Erfgoedlijnen 2018 
 

Activiteit Doelgroep Tijdsduur Instrumenten (opties) Partners 

Lezing Volwassenen  
1 à 2 uur 

• Collectie/medialijst 

• Multitouchtafel 
(verhaal lokaal) 

• Tentoonstelling 

• Pop-up materiaal 
Erfgoedinstelling 

ProBiblio 
Bibliotheek 
Erfgoedhuis 
Erfgoedinstelling 
Klant (privé) 

Voorproefjes 

• Lezing 

• Workshop 

 
Volwassenen 
Kinderen 6-12 jaar 

 
1 à 3 uur 

• Collectie/medialijst 

• Multitouchtafel 

• Fysiek bouwen 

• Voucher 
 

ProBiblio 
Bibliotheek 
Erfgoedhuis 
Erfgoedinstelling 
Klant( privé) 

Nieuwe Technieken 
Workshop: 

• Minecraft 

• 3D 

• Striptekenen 

 
Kinderen 9-14 jaar 

 
2 à 3 uur 

• Collectie/medialijst 

• Multitouchtafel 

• Digitaal bouwen 

• Voucher 

ProBiblio 
Bibliotheek 
Erfgoedhuis 
Erfgoedinstelling 
Klant (privé) 
 

Break-In Box 

• Atlantikwall 

• Buitenplaatsen 

• Archeologie 

 
Kinderen 9-14 jaar 
Kinderen 7-12 jaar 
en hun ouders 

 
1 à 2 uur 

• Collectie/medialijst 

• Multitouchtafel 

• Opdrachten/puzzels 

• Voucher 

ProBiblio 
Bibliotheek 
Erfgoedhuis 
Erfgoedinstelling 

 

Erfgoedactiviteiten voor bibliotheken in Zuid-Holland 

De Provincie Zuid-Holland heeft zeven erfgoedlijnen benoemd in de provincie. Doel hiervan is onder andere om het 

mooie erfgoed beter bekend te maken bij een grotere groep. Ook bibliotheken kunnen hier een rol in spelen door het 

verhaal juist op hun plek te vertellen. 

ProBiblio biedt een scala aan activiteiten gericht op een brede doelgroep waarmee je als bibliotheek de (niet-) 

erfgoeddoelen kunt bereiken. Zie: Menukaart. 

Naast de klassieke doelgroep zijn er ook tal van activiteiten bedacht om juist kinderen te bereiken. Zo kun je 

workshops afnemen voor kinderen waarbij je tal van andere doelen kunt halen op het terrein van mediawijsheid en 

21e eeuwse vaardigheden. Het erfgoed bied je hiervoor interessante content!  

Voorbeelden Mediawijsheid en 21e Eeuwse vaardigheden 

Digitaal: ‘Bouw je eigen bunker’ in een workshop Minecraft voor kinderen van 9-12 jaar. Ook 3D workshops zijn 

mogelijk met erfgoedthema’s zoals Architectuur bij de Romeinen: Aquaducten, rondboogconstructies, et cetera. Een 

educatieve activiteit die kinderen inzicht geeft in constructies! 

Maar ook fysiek: ‘Bouw je eigen zonnestelsel’ als voorproefje (zie website: ‘Voorproefjes’) op Buitenplaats Hofwijck 

waar ooit de grote natuur- en sterrenkundige Christiaan Huygens woonde. Na afloop van deze activiteit krijgen 

kinderen een voucher om met hun ouders en boordevol informatie naar het echte Hofwijck te gaan. Super spannend 

natuurlijk! 

Voor bibliotheken die geen prioriteit hebben bij Erfgoed bieden deze activiteiten uitstekende content om hun doelen te 

bereiken. De erfgoedactiviteiten kunnen met subsidie van de Provincie Zuid-Holland gratis door ProBiblio aan Zuid-

Hollandse bibliotheken worden aangeboden! 

Voor meer informatie:  

Peter Spuij: pspuij@probiblio.nl, telefoon: 06 227 394 65 

Erik Reuvers: ereuvers@probiblio.nl, telefoon: 06 212 413 71 

 

 

https://www.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2018/Menukaart%20archeologie.pdf
https://www.probiblio.nl/nieuws/voorproefjes-erfgoedlijnen
mailto:pspuij@probiblio.nl
mailto:ereuvers@probiblio.nl

