20.00 uur: Allemensen, wat ben ik moe. Het was weer
een lange dag. We moeten hier hard werken. Toch ben ik
blij dat ik op dit fort mag werken. Het is heel bijzonder.
Ik ben benieuwd of de mensen over 100 jaar nog weten
hoe het leven op het fort er nu uitziet. Ik moet er toch niet
aan denken dat het fort dan helemaal verdwenen is…

Het fort is een monument

Monumentenkijker
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.

?

?

Kun je ontdekken hoe oud het fort is waar je nu bent?

?

?

Omcirkel jouw antwoord en maak de zin af.
Lees hierboven eerst goed wat de kenmerken van een
monument zijn.

>Fort

Beste kameraad,
ken je me nog?
Ik ben Walter
de Wachter.
Je bent nu
op een fort.

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

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

?

Schrijf vier steekwoorden op die je vindt passen bij dit fort.
1

2
3

4

Naam leerling:
Groep:
Datum:
t:
Naam monumen

Probeer bij elk steekwoord een passende foto te maken.

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.

Vroeger verdedigden
soldaten Nederland
vanaf forten. Kijk goed
rond. En lees mijn
dagboekfragmenten van
vroeger. Probeer je voor
te stellen hoe het hier
toen was.

Fort

?

08.00 uur: Vandaag dienst in de kruitkamer.
Niet vergeten om mijn laarzen uit te doen. Heb geen
zin om weer op mijn kop te krijgen van de opzichter.
Ga op zoek naar de kruitkamers.
Probeer je voor te stellen hoe het hier vroeger rook.
(Denk aan de geur tijdens oud & nieuw)

?

06.00 uur: Auw verdorie mijn rug doet pijn. Ik kan echt
niet goed slapen op een schuin bed. Gelukkig was dit mijn
laatste slaapdienst deze week. De rest van de week sta ik
bij een schietpunt om de vijand in de gaten te houden.

?

?

?

Waarom mochten soldaten geen laarzen aan in de kruitkamers?

12.00 uur: Honger! Ik hoop dat we niet weer stamppot
eten. Ik kan geen aardappel meer zien.
Ga op zoek naar de keuken.

?

?

En jij? Hoe zou jij het vinden om elke dag stamppot te eten?

?

?

Schrijf op waar je aan kunt zien dat dit een keuken was.

Waaraan kun je nu nog zien dat het fort een
verdedigingsgebouw was?

Maak een foto.

?

?

Zoek de schietpunten op het fort. Probeer in te schatten hoever
je vanaf de verschillende punten kon kijken. En hoever kon je
schieten?

Maak ook een foto.

15.00 uur: Voel me rot vandaag. Ben het zat om elke
dag op dit donkere fort te zijn. Ik ga nu de controleronde
lopen met mijn kameraad. Ben benieuwd of we vandaag
een glimp van de vijand zien.

Maak een foto.

?

?

Waarom sliep Walter op een schuin bed?

?

?

?

Hoeveel soldaten sliepen hier?

?

?

 aarschijnlijk zie je haken aan de muur.
W
Waar zijn deze haken voor?

?

?

En jij? Zou jij hier goed kunnen slapen?
Waarom wel / niet?

vrolijk

anders, namelijk…

Ga naar de slaapruimten.

?

En jij? Hoe vind jij de sfeer op het fort? Zet een kruisje.
mysterieus
spannend
saai
droevig

Probeer ook een foto te maken die de sfeer van het fort
laat zien.

?

?

Wat lijkt je leuk aan het werken op een fort?
Wat lijkt je niet leuk?
Leuk:

Niet leuk:

