Verslag 2018 Waterlinie for kids (tbv EGH)
Het project bevat twee onderdelen:
 De Waterliniebelevingsdagen
 Het scholenprogramma

De Waterliniebelevingsdagen
In 2018 heeft Stichting Oude Hollandse Waterlinie met het Erfgoedhuis Zuid-Holland vijf ochtenden
Waterlinie for kids georganiseerd. Van de geplande zes ochtenden voor 2018-2019 is er nog één te
gaan. Dat wordt zeer waarschijnlijk eerste helft 2019.
Datum
6 juni
20 juni
10 oktober
17 oktober
31 oktober

Plaats
Gouda
Nieuwpoort
Schoonhoven
Gorinchem
Ameide

Aantal leerlingen
89
92
91
114
88

Per locatie is steeds met het vaste team Wouter van de Waterlinie, de Trompetter van de Prins en de
schutters van de Borgerij samengewerkt. Eén onderdeel, de wandeling c.q. speurtocht door de
vesting- of waterliniestad gebeurde door de stadsgidsen of OHW-deskundigen van de betreffende
historische vereniging.
Na afloop is met de bezetting van die dag geëvalueerd en nadien zijn de scholen benaderd om hun
TIPS en TOPS door te geven. Zonder uitzondering waren allen enthousiast over het gebodene en het
geleverde.
SOHW en EGH ZH hebben voor de organisatie van deze ochtenden steeds de taken verdeeld.

Het scholenprogramma
Daarnaast heeft SGH weer het scholenprogramma opgestart; in 2015 zijn er op diverse scholen in het
Groene Hart voorstellingen van De Trompetter van de Prins gegeven. Met deze scholen – vnl. in
Bodegraven-Reeuwijk en Oudewater - zijn opnieuw contacten gelegd. Dit heeft geleid tot enkele
afspraken over nieuwe voorstellingen, in combinatie met het educatieaanbod; dit omvat de
expositie, film, kleurplaten en een voorstelling van De Trompetter van de Prins.
In overleg met EGH is een samenhangend educatieaanbod gedaan aan de scholen in de ZuidHollandse vestingsteden; dit aanbod zal komend jaar worden verspreid via de penvoerders en
cultuurcoördinatoren.

Aanbevelingen




Het programma Waterlinie for kids - zowel belevingsdagen als scholenprogramma - zou ook
voor de vestingsteden in de provincie Utrecht moeten worden opengesteld.
Het educatieaanbod zou via de SOHW moeten worden gepresenteerd; het is niet handig voor
scholen als zij hun afspraken moeten maken met verschillende instanties (EGH, SOHW, De
Trompetter vd Prins).
In 2019 en volgende jaren moet het programma van de belevingsdagen geheel op eigen
benen staan, zowel financieel als organisatorisch. Alle inspanningen van EGH en SOHW
moeten hier komend jaar op gericht zijn.

_______________________________________________________________________
Bijlagen
Hierna volgen enkele links en foto’s van de dagen Waterlinie for kids.
www.oudehollandsewaterlinie.nl/geslaagde-waterliniedag-for-kids-in-gouda/, een fotoalbum op
facebook https://www.facebook.com/pg/OHWaterlinie/photos/?tab=albums Schoonhoven en
Nieuwpoort, https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/educatie-oude-hollandse-waterlinie en
www.oudehollandsewaterlinie.nl/over-stichting-ohw/activiteiten-stichting-ohw/educatie/.
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