
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.

 22.00 uur: Ik ga slapen. Ik ben een klein beetje nerveus 
voor het feestdiner van morgen. Ik hoop dat de gasten  
ons huis mooi vinden en genieten van het eten. Ik ben 
benieuwd of de mensen over 100 jaar nog weten hoe wij  
nu leven. Het zou leuk zijn als mensen hier dan nog  
steeds kunnen rondlopen! 

? ?  Kun je ontdekken hoe oud het huis 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 het huis een monument 
is omdat…

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

? ?  Wat lijkt je wel of niet leuk aan het wonen in een deftig huis? 

Wel leuk: 
Niet leuk: 

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

>Deftig huis
Monumentenkijker

Het deftig huis is een monument 

Dag kind, ken je me nog? 
Ik ben Regina van 
Rijkesteijn, ik woon in 
Villa Rijkesteijn.
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Je bent nu bij een deftig huis. 
Vroeger woonden rijke mensen  
in een mooi groot huis, middenin 
de stad of juist buiten de stad. 
Kijk goed rond. En lees mijn 
dagboekfragmenten van vroeger. 
Probeer je voor te stellen hoe  
het hier toen was.

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. 



 16.00 uur: De buurvrouw komt thee drinken. We gaan  
bij de schouw zitten. Dit is een mooie gelegenheid om ons 
nieuwe porseleinen servies te gebruiken en de nieuwe  
stoelen uit Frankrijk. 

? ?   Hoe zien de stoelen er uit? Zou jij zo’n stoel thuis willen hebben?

  19.00 uur: Na een heerlijk diner maakte ik samen met mijn 
man een wandeling in onze prachtige tuin. De tuinman 
heeft goed werk geleverd. Vooral van de standbeelden 
geniet ik met volle teugen. En van de fontein natuurlijk. 

? ?   Ga naar buiten. Omschrijf de tuin. 

  Maak een foto. 

? ?  Staan er standbeelden in de tuin? Wat stellen de standbeelden 
voor? Welk standbeeld vind je het mooist? Waarom?

  Maak een foto. 

 20.00 uur Ik heb nog even het gastenverblijf gecontroleerd 
voor de gasten die blijven slapen. Het ziet er netjes uit. 

? ?  Is er bij het huis waar je nu bent ook een gastenverblijf? Waar? 
Welke andere vertrekken zie je? 

 07.45 uur: Ik werd wakker van de fluitende vogels. Een 
verrukkelijk geluid. Het was een goed idee om de stad te 
ontvluchten en dit prachtige huis in de bossen te kopen. 

? ?  Lag het huis waar je nu bent in de stad of daar buiten? 
Omschrijf de omgeving van het huis waar je nu bent. 

  Maak een foto. 

 10.15 uur: Ik ben net klaar met het werkoverleg met de 
poetsdames. Het huis moet van top tot teen glimmen 
voor de gasten morgen. Twee poetsdames poetsen  
vandaag alle kroonluchters, kandelaars, spiegels en  
schilderijen. 

? ?  Ga naar binnen. Kijk goed om je heen. Wat denk je? Is het veel 
werk om dit huis schoon te maken? 

? ?  Welke dingen in het huis vallen je het meest op? Noem 
drie dingen. Denk aan schilderijen, spiegels, kroonluchters, 
kandelaars. 
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  Probeer ook een foto te maken. 

 12.00 uur: Heb achter in de tuin genoten van de lunch 
met de kinderen. De kinderjuf is nu wandelen met de  
kinderen zodat ik ongestoord van mijn middagdutje kan 
genieten. 


