
Naam leerling:

Groep:

Datum:

Naam monument: 

Meer monumenten tijdens Open Monumentendag
Tijdens de Open Monumentendag, 
elk jaar in het tweede weekend van 
september, kun je nog meer bijzondere 
monumenten bezoeken! Je leest er alles 
over op www.openmonumentendag.nl.

Lief kind, ken je me nog? 
Ik ben boerin Marietje 
Melkers. Je bent nu  
bij een boerderij. 
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Vroeger woonden en 
werkten veel mensen 
op een boerderij. Kijk 
goed rond. En lees mijn 
dagboekfragmenten van 
vroeger. Probeer je voor 
te stellen hoe het hier 
toen was. 

  20.00 uur: Het was weer een lange dag. Het werken op  
de boerderij is zwaar maar ik geniet er ook van. Ik ben 
benieuwd of de mensen over 100 jaar nog weten hoe het 
leven op een boerderij er nu uitziet. Ik moet er toch niet 
aan denken dat onze boerderij dan niet meer bestaat…

? ?  Kun je ontdekken hoe oud de boerderij is waar je nu bent? 

? ?  Omcirkel jouw antwoord en maak de zin af.

 Lees hierboven eerst goed wat de kenmerken van een 
monument zijn. 

Ik ben het er wel / niet mee eens dat de boerderij een monument
is omdat…

   Maak een foto van het deel van de boerderij dat je het meest 
bijzonder vindt. 

? ?  Schrijf vier steekwoorden op die je vindt passen bij deze boerderij. 
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  Probeer bij elk steekwoord een passende foto te maken.

>Boerderij 
Monumentenkijker

De boerderij is een monument

Monumenten bestaan in allerlei soorten en maten. 
Ze zijn altijd bijzonder én oud (minstens 50 jaar). 
Ze zijn bijzonder vanwege hun belangrijke rol in de 

geschiedenis van een land, stad of dorp. Er zit dus een historisch 
verhaal of herinnering aan vast. Monumenten worden officieel 
door de overheid beschermd. Dat betekent dat het gebouw niet 
zomaar veranderd of zelfs gesloopt mag worden. 



 10.00 uur: Ik heb de stal uitgemest. Het is zomer dus  
de meeste koeien staan buiten. Alleen de twee zieke  
koeien staan binnen. Ik ga nu naar de kaaswinkel naast  
de boerderij. Marie staat er vandaag. Dat kan ze prima 
aan met haar twaalf jaar. Ik ben blij dat de kinderen  
steeds meer kunnen helpen. 

? ?   En jij? Stel je voor dat je op een boerderij woont. Lijkt het je leuk 
om jouw ouders te helpen op de boerderij? Welke taken lijken je 
leuk, welke taken lijken je niet leuk? 

Leuk:
Niet leuk:

? ?   Welk jaargetijde is het nu? Hoe zie je op de boerderij dat het dit 
jaargetijde is? 

  Maak ook een foto. 

 11.00 uur: De voordeur bel ging. Vreemd dat gebeurt 
nooit. Iedereen komt gewoon door de deeldeur. Het was 
een verdwaalde vreemdeling. Die vlegel vond onze  
boerderij stinken. Hoe durft hij!

? ?  Omschrijf de geur op de boerderij waar je nu bent. 

? ?   Hoeveel deuren zijn er op de boerderij waar je nu bent?  
Waar worden de verschillende deuren voor gebruikt? 

 12.00 uur: Iedereen komt naar de woonkeuken om een 
warme hap te eten.

? ?  Waarom eten veel boeren ’s middags warm? 

? ?   Lijkt het jou lekker om ’s middags warm te eten? 

 13.00 uur: De gewassen kleren liggen te drogen op de  
heg. Die rare luie poes ligt prinsheerlijk op de heg te  
slapen. Ze moet haar werk eens doen… 

? ?  Wat is de taak van een poes op de boerderij? 

 06.00 uur: Tijd om uit de bedstee te klimmen. Er is  
weer een hoop werk te doen vandaag op en rond de  
boerderij. Zowel bij de dieren als op de akkers. Ik open  
nu eerst de luiken van de melkkelder zodat er weer wat 
lucht binnenkomt. 

? ?  Kun je ontdekken welke dieren er op de boerderij waren waar je 
nu bent? 

? ?  Waren er ook akkers? Zo ja welke gewassen stonden er op de 
akkers? 

  Maak een foto. 

 06.30 uur: Mijn man Driekus ploegt samen met knecht 
Johan het land. Zelf voer ik eerst de kippen en ga dan aan 
de slag in de moestuin. Eens kijken wat we vandaag eten. 

 

? ?   Is er op deze boerderij ook een moestuin? Zo ja, welke groenten 
en fruit herken je? 

 09.00 uur: Ik heb snel het huis geveegd. Soms vind ik het 
lastig dat ons huis zo klein is, maar als ik moet vegen is 
het juist wel fijn! 

? ?   Het woongedeelte op boerderijen was klein. Zeker in vergelijking 
met de stallen. Hoe is dat op de boerderij waar je nu bent? 

 
  Probeer een foto te maken waarop te zien is hoe groot het 
huis is en hoe groot de stallen. 


