
Weg uit de Peel is een project van Bibliotheek Helmond-Peel.  

Samenstelling: Toos van den Beuken-Bots

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie 

van de provincie Noord-Brabant, toegewezen door het Brabants 

Instituut voor School en Kunst (BisK) en het Coöperatiefonds 

Asten Rabobank Peelland-Zuid.

Literatuureducatie • Erfgoededucatie Jacques Vriens



In het project ‘Weg uit de Peel’ staat het gelijknamige boek van Jacques 
Vriens centraal. Door voor te lezen uit het boek en de kinderen zelf te 
laten lezen maken de kinderen kennis met Janneke, dochter van een 
turfsteker, die ongeveer honderd jaar geleden opgroeit in de Peel.

Het project biedt de bibliotheek de mogelijkheid basisscholen en of brugklassen 

voortgezet onderwijs een aanbod te doen op het gebied van cultuureducatie en 

leesbevordering.

De volgende disciplines komen aan bod:

•  Literatuureducatie (leesplezier en verdieping van de leesbeleving)

•  Erfgoededucatie (kennisnemen van de geschiedenis van de eigen omgeving)

•  media-educatie (bronnenonderzoek doen en presenteren)

•  natuureducatie (facultatief: op excursie gaan naar de Peel)

Reacties leerlingen: Over het boek: ‘Het voorlezen was erg leuk, je werd heel nieuwsgierig 

naar het verhaal. Het was lezen en geschiedenis tegelijk’.

Over de ontmoeting met de Heemkundekring: ‘Dat was heel interessant want een meneer heeft 

zelf als jongen van twaalf jaar ook in de Peel gewerkt en die meneer had ook turf meegenomen. 

En we hadden veel over het boek gepraat.’

Door het boek te lezen wekken we de 

belangstelling voor het verleden. In een 

groepsgesprek verdiepen we de leesbele-

ving van de leerlingen. Met behulp van 

het ontwikkelde beeldmateriaal vormen 

kinderen zich een beeld van hoe het 

leven werkelijk was in de Peel honderd 

jaar geleden. In kleine groepjes bereiden 

zij een korte presentatie voor over een 

deelonderwerp over de Peel vroeger en 

nu. Het project wordt afgesloten met een 

bezoek van een vertegenwoordiger van de 

Heemkundekring die met de kinderen in 

gesprek gaat. Er vindt een confrontatie 

tussen leesbeleving (fi ctie) en cultuur- en 

erfgoededucatie (non-fi ctie) plaats. 

Door de koppeling van jeugdliteratuur en cultureel erfgoed zijn leerlingen in staat 

verleden en heden van de eigen omgeving te interpreteren.

Reacties leerkrachten: ‘Het samen lezen vind ik goed. Kinderen lezen steeds minder en op 

deze manier gaan ze wel weer de lol ervan inzien. Kinderen komen dichterbij hun eigen geschie-

denis/achtergrond.’

‘’Het uitwerken van een presentatie was heel leuk. Kinderen zagen dat de Peel meer is dan een 

stuk natuur. Wat de geschiedenis erachter is en hoe het leven vroeger was.’

Praktische informatie: ‘Weg uit de Peel’

Het project:

•  is bestemd voor bovenbouw basisonderwijs/ brugklas voortgezet onderwijs

•   bestaat uit:

 •  een docentenhandleiding (44 pagina’s) 

 •  1 DVD met een fi lm over de Peel en een fi lm over de schrijver Jacques Vriens, 

verrijkt met enige nagespeelde scenes.

 •  1 CD-Rom met 100 historische foto’s, waarvan 50 van de hand van de Lieshoutse 

fotograaf Martien Coppens.

•  vraagt een tijdsinvestering  van 1-1,5 uur gedurende vijf weken + een huiswerkop-

dracht voor de leerlingen.

De bibliotheek:

•  voegt 30 exemplaren van het boek toe + uitgave ‘Ach lieve tijd, De Peel’ Uitg.Waan-

ders Zwolle

•  stelt materialen en boeken beschikbaar aan een school voor de periode van 

6 weken

•  organiseert in samenwerking met de lokale Heemkundekring een afsluitende 

bijeenkomst in de klas of bibliotheek.

Reacties heemkundigen: ‘De leerlingen 

bleken het boek te kennen als hun broekzak. 

Zij wedijverden met elkaar als het ging om het 

beantwoorden van vragen die door ons gesteld 

werden. Zij gaven er blijk van dat ze zich de om-

standigheden van de hoofdpersonen uit het boek 

konden inleven, maar ook dat ze vergelijkingen 

met de huidige tijd konden maken. Wij vonden 

een aandachtig gehoor voor onze levensechte 

verhalen over de werkzaamheden, gebruikte 

gereedschappen en sociale omstandigheden van 

de vroegere peelwerkers’.

Bestelling van het project ‘Weg uit de Peel’ 

is mogelijk door een e-mail te sturen naar: 

someren@bibliotheekhelmondpeel.nl.

Kostprijs pakket (handleiding + DVD + CD-Rom): 95 euro excl. btw.


