
Iedereen is 
anders.

Iedereen is 
uniek.

DOEBOEKLIMBURGERSCHAP

Vol spannende 
weetjes, puzzels 
en DOEdingen.
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Naam: ______________________________________

Wat betekent jouw naam? 
Onderzoek de betekenis van  
je naam op www.namenbetekenis.nl

Wat vind je van de betekenis?  
Ben je er blij mee of niet? 
Waar komt jouw naam vandaan? 
Ben je vernoemd naar een familielid? 
Ben je vernoemd naar een voetballer, 
een heilige of een artiest? Of heb je 
je naam omdat je ouders het gewoon 
een mooie naam vonden?

Dit waren in 2019 de 
populairste babynamen 
in Limburg:

Limburgerschap 

Limburg, de provincie waarin jij leeft, komt niet zomaar uit de 
lucht vallen. Heel veel mensen werken elke dag aan jouw dorp of 
stad. Dat deden ze lang geleden al en nog steeds is Limburg niet 
af. Iedereen kan meehelpen. Ook kinderen. Jullie zijn nodig om 
Limburg nu én later nog veel mooier te maken. Dat noemen we 
Limburgerschap: dat je zorgt voor jezelf en zorgt voor elkaar. 

In dit DOEboek kun je ontdekken wat Limburgerschap is. 
Je vindt hier puzzels, opdrachten, spellen en activiteiten die je 
vertellen hoe jij kunt helpen om Limburg mooier te maken. 

Meisjes
1. Emma
2. Mila
3. Saar
4. Liv
5. Evi
6. Lynn
7. Tess
8. Sophie
9. Nova
10. Zoë

Jongens
1. Noah
2. Daan
3. Levi
4. Liam
5. Sem
6. Siem
7. Noud
8. Cas
9. Milan
10. Finn

De meest voorkomende 
familienamen in Limburg:

In dit DOEboek leer 
je kritisch denken. 
Dat is zelf nadenken, 
onderzoeken en vooral 
vragen stellen. Aan 
jezelf en elkaar, aan de 
juf en je (groot)ouders, 
aan de geschiedenis en 
de toekomst. Je krijgt 
een EIGEN mening. 
Dat is handig in een 
land waar vrijheid van 
meningsuiting is.

Wat?

Waar?

Hoe?

Wanneer?

Waarom?

Janssen (Jansen)

Smeets (Smets)

Peeters (Peters)

Jacobs

Hendriks (Hendrikx)

Kritisch 
denken!
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 Ik ben  Nederlander   Limburger  Europeaan  wereldburger   uniek  een mix

 Traditie  Sinterklaas   Suikerfeest  Holi Phagwa  kerstfeest   vastelaovend  Offerfeest

 Geloof  christen   moslim   jood   anders   niet gelovig   humanist

 Eten  kebab   pizza   salade   vegetarisch   stamppot   zuurvlees

 Hobby’s   sporten   muziek   lezen   games   uitgaan   knutselen

 Taal   dialect   Nederlands   Arabisch   Engels   Duits   andere taal

 Karakter  rustig   aanwezig   zacht   energiek   bazig   creatief

 Belangrijkste  vrienden   familie   gezondheid   bankrekening   liefde   nieuwe telefoon

 Muziek  rock   klassiek   dance   R&B   hiphop   Limburgs

 Vakantie  Nederland   strand   verre reis   all inclusive   kamperen   Limburg
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Dit ben jij. Maar je bent nog veel meer. Alles wat jij 
hebt meegekregen bij je geboorte en alles wat je hebt 
meegemaakt en geleerd tot nu toe: dat ben jij. Dat is 
jouw ‘identiteit’. Je identiteit verandert dus, want je 
maakt weer nieuwe dingen mee. Je groeit. Van jou is er 
maar één. Iedereen is anders. Iedereen is uniek.

Welke uitspraken spreken je aan?
Kies er 2. Je mag er ook 1 zelf bedenken.

 Ik ben mezelf tegengekomen.

 Iedereen is anders.

 Ik verander door nieuwe ervaringen.

 Er zijn heel veel identiteiten.

 Ik ben uniek.

 Ik mag het allemaal zelf bepalen.

 _________________________________________

Ben je tevreden met jezelf? 

 Ja          Nee          Soms

Wat zou je aan jezelf willen veranderen?

____________________________________________

____________________________________________

Wie ben ik?

Heb je een uurtje? Dan stel ik mezelf 
even voor. Sorry: een uurtje hebben 
we niet. Vul hieronder in wat van 
toepassing is op jou.
Kies er 1 uit elke rij.

WIE 
BEN JIJ?

:

:

:

:

:

:

:

:

: 

:
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Een flyer over jouw dorp of stad

Kijk ook even bij de bieb 
of hotels in de buurt of 
je ideeën en foto’s van 
flyers kunt gebruiken.

“

Maak een schets 
voor een flyer over 
jouw dorp of stad. 
Volg het stappenplan.

Stap 1:
Maak een lijstje met 
aantrekkelijke punten van 
jouw dorp of wijk. Kies dingen 
waarvan je denkt dat bewoners 
die ook leuk zullen vinden.

Stap 2:
Kijk of er speciaal voor kinderen 
wat te beleven is. Denk 
bijvoorbeeld aan een speeltuin, 
museum, monument, molen, 
jaarlijkse kermis, optocht, 
zomerfeest of kinderfestival. 

Stap 3:
Bedenk ook een slogan. Dat is 
een korte zin waarin je op een 
leuke manier iets zegt over 
je dorp of stad. Bijvoorbeeld: 
‘Limburg heeft het!’

Stap 4:
Verzamel foto’s. Verwerk 
alle informatie in de flyer.
‘Oei, het is moeilijk om te 
kiezen, ik kan wel een boek 
maken.’

Limburg is mijn moeder, mijn buurvrouw 
en mijn dochter. En Limburg is ook alle tijd 
om te laat te komen.
Kirsten Paulus, presentatrice bij de Limburgse omroep L1.

Hoe zit dat bij jou? Rustig aan doen of  
altijd rennen en haasten? 

Waar je ook bent in Limburg, je komt 
er vaak toeristen tegen. Mensen 
vinden Limburg mooi, vooral vanwege 
de natuur. Ze kunnen er lekker eten en 
leuke dingen doen.

Kijk hier naar de 
10 voordelen van Limburg 
van Dylan Haegens.
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Het is leuk om filmpjes te kijken, te gamen, online te winkelen en 
op je scherm nieuwe dingen mee te maken. De tijd lijkt dan sneller 
te gaan: je bent zo een uur verder. Hoe zit dat met jou? Wat deel jij 
online met anderen? En: wat zou jij je ouders adviseren? Vul de test 
eerst zelf in en bespreek de antwoorden daarna in de klas en thuis.

Welke dingen van jezelf deel je op sociale media?
A.  Alles wat ik wil: nieuws en foto’s over mezelf 
           en filmpjes die ik leuk vind.
B.  Heel veel, maar ik gebruik niet mijn eigen naam, 
           deel niet mijn adres of de naam van mijn school. 

Als je een kwetsend filmpje doorstuurt,  
ben jij dan ook verantwoordelijk?
A.  Nee, ik heb het filmpje niet gemaakt.
B.  Ja, want ik verspreid het verder.

Mag je foto’s van anderen (die je op internet vindt) 
ongevraagd delen op sociale media? 
A.  Dat mag, want ze staan toch op internet?
B.  Dat mag niet; je moet eerst toestemming vragen.

Mogen je ouders dingen over jou op  
sociale media zetten?
A.  Ja, het zijn namelijk mijn ouders.
B.  Nee, ik wil dat ze eerst met mij overleggen.

Tel jij eerst tot 10 als je boos wordt op sociale media?
A.  Nooit! Ik reageer altijd eerlijk en direct.
B.  Ik denk meestal wel na of ik reageer en hoe ik dat doe.

Welk advies zou jij ouders willen geven  
als het gaat om schermtijd van hun kinderen??

 Geen tv, tablet of telefoon kort voor het slapengaan.
Het blauwe licht van schermen zorgt ervoor dat je minder 
slaapt en onrustiger bent. 

 Minder gamen en meer schermtijd waar je wat  
van leert.
Er zijn leuke apps en spelletjes waar je wat van kan leren,  
zoals Squla, Klokhuis en Freek in het wild.

 Kijk eens een keer met kinderen mee.
Dan kunnen ouders zien waarom kinderen het  
zo leuk vinden.

 Zorg dat je schermgebruik afwisselt met 
lichaamsbeweging.
Een toffe speurtocht in je wijk, achtertuin of huis 
met Troovie. Of ga geocachen! www.troovie.nl

Check jij of een bericht klopt, voordat je  
het deelt of doorstuurt?
A.  Nee, als ik het bericht leuk vind, dan deel ik het.
B.  Ik kijk wel van wie het bericht komt en of ermee 
           gepest kan worden.

Wat vind jij? Deskundigen adviseren voor kinderen 
van 8 tot 10 jaar maximaal 1,5 uur schermtijd per dag, 
voor kinderen van 10 tot 12 jaar maximaal 2 uur.
A.  Mijn ouders zouden dit wel willen, maar ik  
           heb hier niet genoeg aan.
B.  Prima. Ik wil ook nog tijd hebben voor  
           andere dingen.

Hoe weet je of ‘influencers’ écht iets goed vinden,  
of dat ze het voor het geld doen?
A.  Ze gaan daar heus niet over liegen. 
B.  Dat kun je niet weten, behalve als ze zelf 
           toegeven dat ze betaald krijgen.

Wat vind je van apps waarmee ouders  
jouw schermtijd kunnen checken?
A.  Slecht. Er is toch ook geen app om de 
           schermtijd van mijn moeder te checken?
B.  Goed. Er is bij ons thuis altijd veel discussie 
           over schermtijd en zo’n app kan helpen.

1 – 3 keer

4 – 6 keer 7 – 9 keer

Je geniet elke dag lekker veel van sociale 
media. Maar let op met wie je dingen deelt 
over jezelf en deel geen foto’s of filmpjes 
die anderen kunnen kwetsen. 

Sociale media vragen veel tijd 
van je. Erover praten vind je 
oké. Je vindt het belangrijk 
om eerst na te denken voor je 
reageert als je boos bent.

Sociale media zijn belangrijk 
voor je, maar je hoeft er niet de 
hele dag mee bezig te zijn. Er zijn 
genoeg andere leuke dingen.

Hoe vaak heb je voor B gekozen? 
Lees de feedback.

5

Sociale media zijn overal

Ben je het eens met deze conclusie?

 Ja   Nee



Je bent een onafhankelijk persoon. 
Je maakt zelf wel uit wat je doet 
en wat je goed vindt. Dat levert 
soms ruzie op, maar jij gaat uit van 
jezelf. Je staat regelmatig alleen. 
Dat vind je niet leuk, maar je 
bepaalt zelf wat je daarmee doet.

Je wilt wel je eigen keuzes maken, 
maar je merkt ook dat er druk is 
van je vrienden of van je familie 
om hun keuzes te volgen. Je geeft 
er soms aan toe omdat je geen 
ruzie wilt. Er zijn dingen die je 
echt helemaal zelf wilt bepalen.

Het komt vaak voor dat anderen 
bepalen wat je moet doen en 
denken. Misschien vind je het 
wel makkelijk. Misschien baal je 
ervan. Als dat zo is, probeer met 
kleine stapjes zelf meer de baas te 
worden over jouw leven. 

Vind je dat je erg 
streng wordt opgevoed 
of valt het wel mee?

6

  Dat bepaal ik zelf      Bepalen wij samen Bepalen anderen   

Meedoen aan een familiedag.  

De kleding die ik draag naar school. 

Lachen om een discriminerende mop. 

Hoe laat ik naar bed ga.  

Of ik vlees eet of niet. 

De make-up die ik gebruik. 

Een gehandicapt kind buitensluiten.  

Of ik gelovig ben of niet. 

Hoelang ik per dag mag gamen.  

Naar school gaan.  

Mijn haar verven. 

Vastelaovend vieren. 

Waar we naartoe gaan met vakantie. 

Een ringetje in mijn neus laten zetten. 

Niks zeggen als mijn vriend(in) iets steelt in een winkel. 

In welk blok zitten jouw keuzes vooral? 
Lees de reactie die daarbij hoort. Gebruik een spiegeltje.

Wie is de baas over mij?
Wie is de baas over mijn leven? 
Dat ben ik natuurlijk zelf! Ik maak zelf uit 
wat ik denk en doe. Eh, nee? Ben ik niet 
altijd de baas? Wie bepaalt mij dan?
Onderzoek hoe jij je keuzes maakt.
Vul de opdracht in door een kruisje 
op de lijn te zetten.

Vergelijk de antwoorden 
met een andere leerling. 
Wat zijn de verschillen 
en overeenkomsten? 
Hoe komt dat? 

“ Limburgers zijn gemoedelijke, gezellige 
levensgenieters. In de ene hand een 
rozenkrans, in de andere hand een glas bier.
Meertensinstituut 1996.

Wat vind je van deze uitspraak? 

Doe deze werkvorm 
met je ouders. Kun je 
meteen onderhandelen 
over de regels.

X

Ben je het eens met het commentaar?

 Ja   Nee

Bepalen wij samenDat bepaal ik zelf Bepalen anderen
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Lees de stelling. Is het wel of 
geen vooroordeel? Volg de lijnen 

en kijk of je gelijk hebt.

Roken is 
ongezond.

Nederlanders zijn 
onbetrouwbaar.

Vluchtelingen zijn 
profiteurs.

Nederlanders zijn 
slimmer dan Belgen.

Sommige voetbal-
supporters zijn agressief.

Jongens die aan ballet doen 
zijn slappelingen.

Kinderen die goed 
kunnen leren zijn saai.

Geen vooroordeel. Maar de meeste supporters 
willen gewoon van voetbal genieten.

Geen vooroordeel. Het is een feit dat roken 
niet goed is voor je hart en longen.

Vooroordeel. Door alle Belgenmoppen zou 
je bijna denken dat het nog waar is ook!

Vooroordeel. Overal wonen betrouwbare 
en onbetrouwbare mensen. 

Vooroordeel. Ze kunnen heel 
veel plezier maken.

Vooroordeel. Mensen vluchten voor oorlog 
en geweld of voor hongersnood.

Vooroordeel. Je moet juist heel sterk 
zijn om te kunnen dansen.
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Welke uitspraak komt het dichtst bij jouw mening? 
Kies er 1.

 De bloem die ik tekende, bestaat echt (ongeveer).

 Ik weet wel dat er veel bloemen zijn, maar toch  

     heb ik mijn eigen idee van een bloem.

 Alle bloemen zijn anders, net als mensen.

BBllooeemmeenn z ziijjnn n neett  mmeennsseenn

Maak hier een tekening van een bloem.
Vergelijk jouw bloem met de bloemen van andere leerlingen. 
Lijken de bloemen een beetje op elkaar?

Heb jij vooroordelen?
Als je een oordeel geeft voordat je iemand kent, is dat 
een vooroordeel. Alle mensen hebben ze. Je wordt er 
niet mee geboren, maar je leert ze vaak zonder dat 
je het merkt. Van je ouders, je vrienden, de tv of van 
sociale media. Een vooroordeel is vaak niet waar.

Kijken met andere ogen.
Niets is wat het lijkt.

Knip de bodem uit plastic of kartonnen 
bekers. Maak met een elastiekje en 
touw een brilletje van de bekers. 
Doe het met de hele groep en maak 
een voetbalteam. Zet de brillen op en 
ga een partijtje voetballen.

Wat gebeurt er als iedereen 
maar een deel van het geheel 
kan zien? 

Ga je anders voetballen?

Zoek op wat mensen bedoelen 
met het woord ‘tunnelvisie’.

1
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Daar kun je alle kanten 
mee op. Iedereen die 
in Limburg geboren is? 
Iedereen die in Limburg 
woont? Iedereen die er 
werkt? Of zelfs iedereen 
die er op vakantie gaat? 
Zeg jij het maar. 
Jouw mening telt.

Vergelijk jouw antwoorden 
met die van andere leerlingen. 
Zijn er verschillen?

Hoeveel 
vinkjes 
heb jij?

Mensen die:

 in Limburg geboren zijn.

 in Limburg werken en wonen.

 langer dan 5 jaar in Limburg wonen.

 meer dan 3 keer in Limburg op vakantie zijn geweest.

 als vluchteling in Limburg kwamen wonen.

 Limburgs dialect spreken.

 vrijwilligerswerk voor Limburg doen.

 die zich thuis voelen in Limburg.

 met een Limburger getrouwd zijn.

Op stap:
Interactieve tentoonstelling: 
Respect! Alles over de Limburgse 
cultuur en geschiedenis vind je in 
het Limburgs Museum, Venlo! 
www.limburgsmuseum.nl 

Welke 
mensen 
mogen 
zich 
Limburger 
noemen?

Op stap:
Spelen en werken in een levensecht 
nagebouwd dorp uit Nicaragua en 
Ghana in het Wereldpaviljoen, Steyl. 
Je leeft in een totaal andere wereld! 
www.wereldpaviljoen.com

Ben je het eens met de feedback?

 Ja   Nee

Volgens jou mag niet iedereen zich 
zomaar Limburger noemen. Je moet 
er geboren of opgegroeid zijn.

0-3 vinkjes:

Voor jou is iedereen die van de 
provincie houdt en zich er thuis 
voelt, een echte Limburger.

8-10 vinkjes:

Het is niet moeilijk om 
Limburger te zijn, bijna 
iedereen is welkom. 

4-7 vinkjes:

Wie is een Limburger?

De Limburger, Dirk Coenjaerts, is in 1752 
geboren. In de 91 jaar dat hij heeft geleefd, 
heeft hij maar liefst 6 nationaliteiten gehad. 
Hij heeft zijn geboortedorp Sibbe nooit 
verlaten. Rara hoe kan dat? Kijk naar het 
filmpje van Kasteel Hoensbroek op YouTube.
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 in Limburg geboren zijn.

 in Limburg werken en wonen.

 langer dan 5 jaar in Limburg wonen.

 meer dan 3 keer in Limburg op vakantie zijn geweest.

 als vluchteling in Limburg kwamen wonen.

 Limburgs dialect spreken.

 vrijwilligerswerk voor Limburg doen.

 die zich thuis voelen in Limburg.

 met een Limburger getrouwd zijn.

Op stap:
Interactieve tentoonstelling: 
Respect! Alles over de Limburgse 
cultuur en geschiedenis vind je in 
het Limburgs Museum, Venlo! 
www.limburgsmuseum.nl 

Welke 
mensen 
mogen 
zich 
Limburger 
noemen?

Op stap:
Spelen en werken in een levensecht 
nagebouwd dorp uit Nicaragua en 
Ghana in het Wereldpaviljoen, Steyl. 
Je leeft in een totaal andere wereld! 
www.wereldpaviljoen.com

Ben je het eens met de feedback?

 Ja   Nee

Volgens jou mag niet iedereen zich 
zomaar Limburger noemen. Je moet 
er geboren of opgegroeid zijn.

0-3 vinkjes:

Voor jou is iedereen die van de 
provincie houdt en zich er thuis 
voelt, een echte Limburger.

8-10 vinkjes:

Het is niet moeilijk om 
Limburger te zijn, bijna 
iedereen is welkom. 

4-7 vinkjes:

Wie is een Limburger?

De Limburger, Dirk Coenjaerts, is in 1752 
geboren. In de 91 jaar dat hij heeft geleefd, 
heeft hij maar liefst 6 nationaliteiten gehad. 
Hij heeft zijn geboortedorp Sibbe nooit 
verlaten. Rara hoe kan dat? Kijk naar het 
filmpje van Kasteel Hoensbroek op YouTube.
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De vlag van Limburg
De vlag van Limburg bestaat uit twee even dikke 
horizontale banen: wit (boven) en geel (onder). 
Daartussen zit een smallere blauwe baan. Over 
deze drie banen staat links een gekroonde rode 
leeuw met een dubbele staart. Dit is sinds 28 juli 
1953 de officiële vlag van Limburg. 

De witte baan wordt ook wel ‘zilver’ genoemd en 
de gele baan ook wel ‘goud’ of ‘goudgeel’. Zilver 
staat voor zuiverheid, goede bedoelingen en 
goedhartigheid.

Ontwerp een vlag voor je eigen dorp of je eigen wijk. 
Zorg voor duidelijke kleuren en een kenmerk van het dorp, 
bijvoorbeeld een molen of een mooi gebouw.

Maak een ontwerp van een vlag voor jezelf. 
Met jouw lievelingskleuren en iets wat kenmerkend is voor jou. 
Iets wat echt bij je past. 

Wat zou goudgeel kunnen betekenen?  
Tip: wat groeit er op het land?

…………………………………………………………………………….

Wat is de betekenis van de blauwe streep? 
Tip: wat stroomt er door heel Limburg?

…………………………………………………………………………….

Je kunt ook je ontwerp 
tekenen op een doek, 
verhouding 2:3, en hang de 
vlag aan een vlaggenmast.

Van welke gemeenten zijn deze 
vlaggen? De eerste 4 letters zie 
je in code: A=1 B=2 C=...

Wat is de vlag van de gemeente 
waar jij in woont? 

19.9.20.20 13.1.1.19 23.5.14.12

Aan een vlag herken je 
waar iemand vandaan 
komt. De Keltische stam 
van de Eburonen had 
geen vlag, maar wel 
deze hele mooie gouden 
muntjes. Ze zijn in 2008 
bij Amby gevonden op 
een boerenakker. 
Ze zijn meer dan 
tweeduizend jaar oud 
en je kunt ze bekijken in 
het Limburgs Museum in 
Venlo.
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Hier zie je 4 kenmerken 
van een democratie.  
Trek een lijntje naar  
het tegenovergestelde: 
‘geen democratie’.

Democratie
Wij leven in een democratie. We 
bepalen met z’n allen hoe we willen 
leven. Dat is een hele klus omdat 
iedereen anders is en wat anders wil. 
Het kan enorm veel ruzie en conflicten 
opleveren. Maar het mooie is dat de 
democratie juist daar erg geschikt voor 
is: conflicten oplossen zonder geweld. 
In een democratie tellen namelijk 
argumenten, geen dreigementen. 

Wat is democratie en wat is dictatuur?
Doe deze opdracht met z’n tweeën.
Zet een rondje om het getal bij het goede antwoord. 
Tel daarna de antwoorden op.

Welke getallen staan bij dictatuur en democratie?
Leg uit waarom we voor deze antwoorden hebben gekozen.
Antwoord op pagina 39.

Er is 1 leider en die bepaalt alles.

Samen regels en wetten maken.

Minderheden worden onderdrukt.

Je mag kritiek op de regering uiten.

Mannen zijn belangrijker dan vrouwen.

Argumenten in plaats van dreigementen.

Er is maar 1 godsdienst toegestaan.

Kiezen van volksvertegenwoordigers.

Internet wordt gecontroleerd door de regering.

Zelf bepalen waar je op gaat stemmen bij verkiezingen.

Demonstreren is verboden.

Accepteren dat er dingen worden besloten waar je het niet mee eens bent.

Je kunt maar op 1 partij stemmen.

De meerderheid houdt rekening met de minderheid.

Tel de antwoorden die jij hebt gekozen bij elkaar op.

democratie

480

320

100

130

80

220

420

260

440

140

610

375

210

500

dictatuur

400

470

240

600

320

700

170

750

270

150

340

90

200

110

Meer weten over 
democratie? 
Kijk naar dit filmpje 
op YouTube. 

Democratie
Je mag je mening zeggen en opschrijven.

Je mag geloven wat je wilt.

Je bent hier veilig.

Er is genoeg voor iedereen.

Geen democratie
De politie kan je zomaar arresteren.

Er is geen vrijheid van godsdienst.

Het is verboden om te protesteren tegen de regering. 

Iedereen vecht voor zichzelf, niemand wil voor een ander zorgen.

1
2
3
4

“ Men moet menselijke handelingen 
niet bespotten, niet betreuren, niet 
veroordelen, maar begrijpen.
Baruch de Spinoza, een filosoof in 1677.

Waarom zou dit een spelregel voor de 
democratie kunnen zijn? 
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Kies 7 standpunten die jij het 
beste vindt. Het is leuker als 
je het samen met een andere 
leerling doet. 

Vul in welke kleur jullie 7 standpunten hebben.

   keer standpunten over vrijheid.

   keer standpunten over gelijkwaardigheid.

   keer standpunten over solidariteit
         (zorgen voor anderen).

Jouw politieke partij!
Stel, je wil een politieke partij 
oprichten. Hieronder zie je 15 
standpunten, meningen waarvan een 
politieke partij zegt: “Daar willen wij 
ons voor inzetten, dus stem op ons!”

Solidariteit: 
Jullie vinden het belangrijk dat 
mensen elkaar helpen. Met kleine 
klusjes bijvoorbeeld. Maar ook premie 
betalen voor de zorgverzekering: 
de gezonden betalen dan mee voor de 
zieken. De overheid moet solidariteit 
stimuleren.

 Je mag alles 
zeggen wat je wil. 

 Mensen mogen 
zelf weten of ze 
een mondkapje 
dragen.

 Kinderen moeten op 
school iets leren over 
verschillende godsdiensten.

 Homo’s 
mogen kinderen 
adopteren.

 Gratis zwemles voor 
kinderen van wie de ouders 
weinig geld hebben.

 Geld geven aan 
arme landen, zelfs 
als er in Nederland 
ook werklozen zijn.

 Rijke mensen moeten 
meer belasting betalen 
en arme mensen minder.

 Je krijgt alleen een 
donororgaan als je 
zelf donor bent.

 Kinderen en kleinkinderen 
zorgen zelf voor (groot)ouders 
als die hulp nodig hebben. 

 De helft van 
de bestuurders 
in Limburg moet 
een vrouw zijn.

 Kinderen met 
Downsyndroom 
kunnen naar de 
gewone basisschool.

 Er moet een 
Raad van Kinderen 
komen die mee mag 
beslissen met de 
Limburgse politiek.

 Geen leeftijdsgrens 
voor de verkoop van 
alcohol.

 Je mag zelf 
uitmaken of je 
gelovig bent 
of niet.

 Als ouders gaan scheiden, 
mag het kind kiezen bij welke 
ouder hij of zij wil wonen.

Vrijheid:
Jullie willen dat mensen 
zelf kunnen kiezen en zelf 
kunnen beslissen over hun 
leven. De overheid moet zo 
min mogelijk regels voor de 
burgers maken.

Gelijkwaardigheid:
Iedereen is anders, maar jullie vinden het eerlijk dat 
mensen gelijk behandeld worden als dat mogelijk is. 
Bijvoorbeeld dat vrouwen en mannen die hetzelfde werk 
doen ook hetzelfde salaris krijgen.

Je kunt met de klas 
verkiezingen organiseren.
1. Bedenk een naam voor 
jullie partij.
2. Maak een verkiezings-
programma met de 7 
standpunten die jullie 
hebben gekozen.
3. Maak een poster met de 
naam van de partij en met 
een opvallende leus.
4. Hang alle partij-
programma’s en posters op.
5. Houd een korte speech om 
de kiezers te overtuigen om 
op jullie partij te stemmen. 
6. Maak een stemformulier 
(papier of Kahoot).
7. Stem allemaal op je 
favoriete partij en tel de 
stemmen. 
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Ben je zelf weleens 
gediscrimineerd?

 Nee

 Ja, op grond van 

……………………………………………………..……

Ik reageerde zo: 

……………………………………………………..……

Heb je weleens iemand 
gediscrimineerd?

 Nee

 Ja, op grond van 

……………………………………………………..……

Ik was me wel/niet* bewust 
van discriminatie. 
* Omcirkel het juiste antwoord. 

Mensen maken democratie
De democratie is niet vanzelfsprekend. Mensen van alle leeftijden 
werken hard om de democratie te onderhouden. Op het werk, in de 
klas, thuis, op straat en ook in het Gouvernement in Maastricht en 
de Tweede Kamer in Den Haag. Iedereen is nodig want we zijn samen 
de baas en maken met elkaar de regels. Alle afspraken die over de 
democratie zijn gemaakt, staan in de Grondwet. 

Artikel 1  
van de Grondwet
Alle mensen in Nederland 
worden in gelijke situaties gelijk 
behandeld. Het maakt niet uit 
wat je gelooft, hoe je over politiek 
denkt, wat je huidskleur is, of 
je jong bent of oud, of je man of 
vrouw bent of iets er tussenin. 
Discriminatie is verboden, je mag 
zijn wie je bent. 

Wist je dat…
Je kunt discrimineren op basis 
van verschillende gronden?
Bijvoorbeeld op: leeftijd, uiterlijk, 
seksuele geaardheid, handicap, 
geloof of levensvisie, huidskleur, 
mening, afkomst, taal of dialect.

Wil je meer weten 
over discriminatie? 
Kijk op: 
www.discriminatie.nl

Alle mensen moeten altijd gelijk 

behandeld worden.

 Waar   Niet waar

Het is eerlijk om iedereen gelijk te behandelen.

 Mee eens     Niet mee eens

Alle mensen moeten in gelijke gevallen 

gelijk behandeld worden.

 Waar   Niet waar

Bij veel sporten zijn er aparte wedstrijden voor  

jongens en meiden. Dit is geen discriminatie.

 Waar   Niet waar
Het is niet waar. Kinderen en jongeren worden in Nederland 
door rechters anders behandeld dan volwassenen. Denk ook aan 
speciale parkeerplaatsen voor gehandicapten.

Iedereen gelijk, eerlijk is 
eerlijk. Maar is dat wel zo, als 
we allemaal verschillend zijn?

Wie wint? De man met de rode 
zwembroek natuurlijk. Iedereen 
gelijk behandelen is niet eerlijk.

In gelijke gevallen moeten mensen gelijk behandeld worden, 
anders is er sprake van discriminatie. Deze stelling is waar. Kijk 
maar, het staat in Artikel 1 van de Grondwet.

Het is waar. Jongens en meiden verschillen van elkaar, denk 
daarbij aan lichaamsbouw en spiermassa. Het gaat hier niet om 
gelijke gevallen, dus het is geen discriminatie.  

1.

2.

3.
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1.

2.

3.

“ Een paar jaar geleden wist ik niet dat 
Limburg bestond. Ik zwierf over de hele 
wereld, maar vond geluk in een Venloos 
bos en voor het eerst voel ik me ‘thuis’.
Lana Nasser, schrijver en podiumkunstenaar.

Waar voel jij je thuis?

Wat kan deze steen ons vertellen?

 De mensen hielden van dansen.

 De mensen wilden mooie dingen maken.

 Pas op! Val niet naar beneden.

 Het zou allemaal waar kunnen zijn.

Dit is een tekening van 
een neanderthaler, 
die 250.000 jaar 
geleden voor het eerst 
in Limburg was. Dat 
weten we omdat bij 
Maastricht sporen 
zijn gevonden van 
vuur en van vuursteen 
om werktuigen van 
te maken. Er is ook 
een vuurstenen mes 
gevonden dat is gebruikt 
om een jonge neushoorn 
mee open te snijden.

De neanderthalers 
jaagden op de dieren 
die toen leefden. Een 
wolharige neushoorn, 
bizon, mammoet, 
rendier of een paard; 
ze konden allemaal 
op het menu staan. 
Dit is een bot van een 
mammoet.
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De eerste bewoners van Limburg
De eerste bewoners van Limburg konden niet 
schrijven. Alles wat we van hen weten, komt van de 
voorwerpen die archeologen in de grond vinden. 
Deze voorwerpen, stenen bijvoorbeeld, kunnen ons 
‘vertellen’ wat er duizenden jaren geleden gebeurd is. 

Zoek een mooie steen en 
kras er met een scherp 
voorwerp een tekening in. 
Begraaf hem in de tuin of 
geef hem aan iemand die je 
aardig vindt.

De neanderthaler 
is als mensensoort 
uitgestorven. 
Een nieuwe 
mensensoort 
overleefde wel: 
de homo sapiens. 
Daar stammen wij 
vanaf. We bleven 
vuursteen gebruiken 
om gereedschap van 
te maken, zoals deze 
pijlpunt. We trokken 
rond als jagers 
en verzamelden 
knollen, planten, 
noten en bessen om 
te eten.

Steeds meer 
mensen bleven op 
één plek wonen en 
werden daar boer. 
Ze zaaiden graan 
en bebouwden 
het land. 
Gereedschappen 
van vuursteen 
bleven belangrijk. 
Dit is een 
illustratie van een 
vuursteenmijn 
in Rijckholt die 
6000 jaar geleden 
door boeren werd 
gebruikt. 

Met dit soort 
gereedschap van 
gewei werden 
grote knollen 
van vuursteen 
uitgehakt. Boven 
de grond werden 
die knollen in 
kleinere stukken 
geslagen om er 
daarna een mes, 
vuistbijl of ander 
gereedschap van te 
maken. Vuursteen 
is harder dan 
staal, dus daarom 
prima geschikt als 
gereedschap.

Ga naar Google Earth: prehistorische 
vuursteenmijnen in Rijckholt. 
Klik op de foto van de informatiekaart. 
Er is een foto van een standbeeld te 
zien. Zoek de handen van brons. 
Wat zijn deze handen aan het doen?

GOOGLE 
EARTH

Bekijk het filmpje op schooltv.

Of nog mooier: ga zelf een keer 
kijken in deze vuursteenmijn. 
Plan je bezoek: 
www.vuursteenmijnen.nl/rijckholt

Antwoord op pagina 39.
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Op stap: In Margraten ligt het Netherlands American 
Cemetery. Je kunt hier de verhalen ontdekken van meer 
dan 8.000 jonge Amerikaanse mannen en vrouwen die 
voor eeuwig in Nederland rusten. Kinderen en jongeren 
kunnen meedoen aan die zoektocht.
https://nos.nl/artikel/2334879

Ga naar Google Earth: Duitse militaire 
begraafplaats Ysselsteyn. 
En: Amerikaanse begraafplaats Margraten.
Als je van boven naar deze begraafplaatsen 
kijkt, zie je hoeveel graven er zijn.

Verzet tegen onrecht = inzet voor de ander

Op stap: In Ysselsteyn ligt de Duitse 
oorlogsbegraafplaats waar bijna 32.000 
soldaten werden begraven. Duitse en 
Nederlandse kinderen komen naar het 
bezoekerscentrum om vrede te leren 
sluiten en vrienden te maken.
www.jbs-ysselsteyn.de/nl

Schrijf de letters van de 
antwoorden die bij ‘verzet en 
inzet’ horen achter elkaar op.
Wat lees je?

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

men Kappen nou met dat pesten!

die Iemand buitensluiten.

sen Vriendelijk doen tegen iemand in de winkel.

heef Een steen gooien naar eenden in het park.

ma Tegen dierenleed protesteren.

och Iemands verjaardag negeren.

ken Je oma helpen.

been De buschauffeur niet groeten als je instapt.

Lim Een schoolstaking organiseren voor het klimaat. 

gan Wegkijken bij pesten.

burg Straatafval opruimen.

fee Roddelen over je klasgenoten.

mo Een boom planten in de tuin van de school.

oms Rommel op straat gooien.

oier Een oudere vragen wat hij of zij deed op jouw leeftijd.

Het kleine meisje kan de wedstrijd 

niet zien. Hoe kun je haar helpen?

 De vader vragen haar op te tillen.

 Een gat in de schutting boren.

 Met een spiegel aan een stokje.

 …………………………………………………
Antwoord op pagina 39.

GOOGLE 
EARTH
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och Iemands verjaardag negeren.

ken Je oma helpen.

been De buschauffeur niet groeten als je instapt.

Lim Een schoolstaking organiseren voor het klimaat. 

gan Wegkijken bij pesten.

burg Straatafval opruimen.

fee Roddelen over je klasgenoten.

mo Een boom planten in de tuin van de school.

oms Rommel op straat gooien.

oier Een oudere vragen wat hij of zij deed op jouw leeftijd.

Het kleine meisje kan de wedstrijd 

niet zien. Hoe kun je haar helpen?

 De vader vragen haar op te tillen.

 Een gat in de schutting boren.

 Met een spiegel aan een stokje.

 …………………………………………………
Antwoord op pagina 39.
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Het geluk van Limburg Een sportauto, je eigen vlog 
maken, achterstaan met 3-1 
en toch de wedstrijd winnen, 
rijk zijn. Je kunt het geluk 
noemen, maar of je er lang 
en gelukkig van kunt leven?Veel mensen zijn gelukkig in 

Limburg. Wat vind jij? Wat is volgens 
jou het geluk van Limburg?
Kies er 5 en verzin er 2 bij.

 Asperges

 Tom Dumoulin

 Mensen kennen elkaar

 Gastvrijheid

 Chemische industrie

 Vlaai

 Dylan Haegens

 Kermis

 Rivieren en beken 

 Mariabeeld

 Buitenlandse buren

 Limburgse dialecten 

 Pinkpop

 Zuurvlees 

 Zorgen voor elkaar

 Max Verstappen

 Samen muziek maken

 Vastelaovend

 Sportverenigingen

 Feest in dorp of wijk

 André Rieu

 Schuttersfeest

 Heuvelland 

 GaiaZOO

1 _____________________________

2 _____________________________

Hoe kun jij gelukkig worden? Over die 
vraag hebben veel mensen weleens 
nagedacht. Uit onderzoek blijkt dat 
mensen het gelukkigst zijn als ze kunnen 
zorgen voor zichzelf en als ze goed zijn 
voor een ander en voor de aarde waarop 
ze wonen.

Geluk vermenigvuldigt als je het 
deelt. Geluk : Geluk = Geluk x Geluk x 
Geluk x Geluk x Geluk.
Leg uit hoe dat kan. Waarom staat deze 
som niet in je rekenboek?

Dit is Amor, de Romeinse god van de 
liefde. Het beeldje is bedoeld voor op 
een huisaltaar, een soort klein kerkje 
in je huis. Als je verliefd was op 
iemand en wat hulp nodig had, kon je 
Amor om hulp vragen.



Op stap:
Keramiekcentrum Tiendschuur, 
Tegelen. Potten kijken, klei snuiven 
en zelf met je tengels in de klei. 
www.tiendschuur.net 
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1. Wat betekent: ‘Vrijheid is voor mensen 
wat water is voor een vis?’

A.    Dat vrijheid heel gewoon voor je is.  
Je bent eraan gewend. 

B.    Dat je vrijheid alleen onder water kan beleven.
C.    Dat mensen en vissen in vrijheid samenleven.

2. Wat is de Grondwet? 

A.    Een wet die op de grond gevallen is.
B.   Een boek met regels voor grondonderzoek.
C.    Een boek met de basisregels voor de democratie.

3. Er is geen mooiere provincie dan  
Limburg. Deze uitspraak is:

A.    Een feit.
B.   Een mening.
C.    Iets waar alle Limburgers het helemaal  

mee eens zijn.

4. Wat is democratie?

A.   Je mag je mening zeggen en geloven wat je wilt.
B.   Kinderen zijn de baas.
C.   Protesteren is verboden.

5. Wanneer noemen we iets een win-winsituatie?

A.    Wanneer je de loterij wint.
B.    Wanneer twee partijen een conflict oplossen  

en iedereen erop vooruitgaat.
C.    Wanneer je een ruzie met de meester of  

juf moet uitpraten.

Limburgerschapsquiz
Oefenvraag: De vader van 
Monika heeft 5 dochters: 
Lala, Lele, Lili, Lulu en …?

A.    Nicole
B.    Lolo
C.    Monika

Vul ’m met potlood in, 
dan kun je ‘m nog eens 
doen met je ouders of 
grootouders.

Antwoord op pagina 39.

6. Wat is inspraak?

A.    Dat je in jezelf praat.
B.    Iets wat je kunt leren bij een spraakleraar.
C.    Dat jouw mening telt en dat je mag meebeslissen.

7. Wat is een vooroordeel?

A.   Wanneer je iets goedkoop kunt kopen  
in de winkel. 

B.    Dat je een oordeel hebt over iemand, voordat  
je de ander kent of hebt ontmoet.

C.    Dat elk voordeel ook een nadeel is.

8. Welke uitspraak hoort bij een democratie?

A.   Eén leider beslist en iedereen moet hetzelfde 
geloven.

B.    Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken.
C.   Samen regels maken.

9. Wat is discriminatie?

A.   Iets lekkers dat je bij de snackbar kunt kopen.
B.    Als je ongelijk wordt behandeld, bijvoorbeeld 

omdat je een andere huidskleur hebt. 
C.    Dat andere mensen voor je zorgen en dat je zelf 

niets hoeft te doen.

10. Kunnen kinderen Limburg mooier maken?

A.   Nee, kinderen hebben geen invloed en geen macht.
B.    Misschien, maar we kunnen het beter aan politici 

overlaten.
C.    Ja, iedereen kan Limburg mooier maken, door 

elkaar en de aarde met respect te behandelen.

Het antwoord is een 
vitamine die veel in 
sinaasappels zit.

Ga naar Google Earth: 
‘Pinkpop terrein’, Landgraaf, Nederland 
Sleep het poppetje naar het midden van het terrein. 
Welke kleur wordt in alle reclame en versieringen 
gebruikt? Tip: in het Engels heet deze kleur: pink. 
Hoe komt men aan de naam ‘Pinkpop’? 

De naam ‘Pinkpop’ komt van ‘popmuziek 
tijdens het Pinksterweekend’. 

GOOGLE 
EARTH
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Steenkolenmijnen in Zuid-Limburg

Op stap:
Wat speelt er onder de grond? 
Ontdek het allemaal in het 
Nederlands Mijnmuseum in Heerlen.
www.nederlandsmijnmuseum.nl

Wist je dat?
Bij een ramp of bij brand nam de 
reddingsbrigade een kanarie in een kooitje 
mee de mijn in. Er kwamen weleens gevaarlijke 
gassen vrij die je niet zag en niet kon ruiken. 
Door die gassen stierf de kanarie. Dat gaf 
mijnwerkers de tijd om weg te komen. 

Ga naar Google Earth: Mijntorens 
Maasmechelen. Je ziet van bovenaf 
twee mijntorens. Sleep het poppetje 
naar de mijntoren met de rode druppel. 
Je hebt nu een mooi uitzicht over de 
omgeving. Meer weten? 
Bekijk het filmpje op YouTube.

1. 120 jaar geleden 
werden in Zuid-Limburg 
steenkolenmijnen geopend. 
De steenkolen boden energie 
aan fabrieken in het hele land. 
Ook woonhuizen hadden bijna 
allemaal een kolenkachel. 

2. Een mijnwerker werd ook 
wel ‘kompel’ genoemd. Het 
betekent vriend of maat. In het 
Limburgs was het ‘koempel’. 

3. Er kwam heel veel steenkool 
uit de grond. Uit allerlei 
landen kwamen mijnwerkers 
naar Limburg om te helpen. 
Ze kwamen uit Italië (foto), 
Spanje, Joegoslavië, Turkije en 
Marokko - om maar een paar 
landen te noemen. 

4. De mijnwerkers werden 
dikke vrienden met elkaar. Of 
je nu onder de grond werkte 
of onder de douche stond na 
het werk, altijd konden ze op 
elkaar vertrouwen. De mannen 
moesten allemaal Nederlands 
leren spreken, want diep onder 
de grond moest je goed kunnen 
samenwerken: het was er 
gevaarlijk.

5. Toen in Groningen een 
aardgasvoorraad werd 
gevonden, werden de duurdere 
mijnen gesloopt, zoals de 
Willem II-mijn in Kerkrade. 
Duizenden mijnwerkers 
werden werkloos. Veel 
gezinnen moesten met weinig 
geld leven.

6. Twee mijnwerkers in de 
Laura-mijn in Eygelshoven. 
Een aantal oud-mijnwerkers 
kon aan de slag bij DSM, een 
chemiebedrijf. Nu is dit bedrijf 
onderdeel van Chemelot bij 
Stein en Geleen.

*Collectie Continium Kerkrade

*

*

GOOGLE 
EARTH
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Tips voor nieuwkomers in Limburg
Soms verhuizen mensen vanuit het buitenland of andere plaatsen in 
Nederland naar Limburg. Misschien vanwege het werk, de liefde, het 
landschap of de gastvrijheid. Ze zullen dan proberen mee te doen met  
de Limburgers. Dat heet ‘inburgeren’. Dat lijkt wel wat op ‘Limburgeren’. 
De Limburgers moeten de nieuwkomers dan wel een handje helpen,  
want voor nieuwkomers zijn veel dingen nieuw.

10 tips voor kinderen die nieuw 
zijn en willen inburgeren. 
Kies de 5 die jij het beste vindt.
Geef ze daarna een ranking, een 1 is de 
allerbeste, 5 is ‘wel oké’. Verzin er zelf 
1 bij en als je die de beste vindt, zet je die 
gewoon op de eerste plaats.

  Stel vragen als je iets niet begrijpt. 
Dat vinden we niet gek.

  Probeer een praatje te maken op het 
schoolplein.

  Vraag aan andere kinderen wat hier 
te beleven is.

  Stimuleer je vader of moeder mee te 
doen met het feest in je dorp of wijk.

  Soms wordt er gelachen als je iets 
zegt dat ‘vreemd’ is voor Limburgers. 
Het is geen uitlachen (zie pag. 19).

  Doe je best om het dialect te 
verstaan.

  Geef je op als vrijwilliger.

“
You can take the man out of Geleen, but 
you cannot take Geleen out of the man.
Leon Verdonschot, schrijver en journalist.

Vertel in je eigen woorden wat Leon bedoelt.

Op stap:
Kom naar het Cuypershuis in 
Roermond. Pierre Cuypers was een 
architect uit Roermond. Hij bedacht 
schitterende gebouwen zoals het 
Centraal Station en het Rijksmuseum 
in Amsterdam. Je komt ogen tekort!
www.cuypershuisroermond.nl

  Leer heel snel ‘hoije’ te zeggen in  
plaats van ‘doei’, ‘houdoe’ of ‘tot ziens’.

  Geef je ouders de tip om de krant  
De Limburger te lezen en naar L1 te kijken.

  Het kan zijn dat de Limburgers jou niet 
begrijpen. Zeg het dan op een andere 
manier.

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

Wielrenner Jan Raas won 
de Amstel Gold Race 5 keer. 
De race werd daarom ook wel 
de ‘Amstel Gold Raas’ genoemd.

© Cor Vos
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Wat is gewoon en wat is vreemd?

In bad stappen als je vies bent, 
dat is voor veel mensen gewoon. 
Voor mensen in Japan is dat 
vreemd. Zij wassen zich eerst en 
gaan dan pas in bad.

Met de hele familie vlaai eten en dan naar de kermis gaan.

Met je handen eten.

Je lijf met tattoos versieren.

Naar de moskee gaan.

Twee mannen die gaan trouwen.

Opstaan voor oudere mensen in de bus.

Eén avond in de week geen tv, iPad of games: alle schermen uit.

Geen toiletpapier gebruiken.

Bij de geboorte van een kind beschuit met muisjes eten.

Vlees eten.

Vuurwerk afsteken.

Aan kleuters vertellen dat er een paard op het dak loopt.

Pinksteren vieren.

Iemand begroeten met je elleboog.

Verkleden op de 11e van de 11e.

Vluchtelingen helpen met taallessen.

Met slangen knuffelen.

De vlag halfstok hangen.

Naakt zwemmen.

Zuurvlees eten.

Meisjes die op voetbal zitten.

Dialect spreken met je ouders.

Suikerfeest vieren.

Blaadje sla op je boterham.

Wat vind jij?
Gewoon of vreemd?

Vul het eerst voor jezelf in en vergelijk het 
met de antwoorden van iemand uit je klas.
Ga voor je eigen mening. Er is geen fout 
antwoord.

Wat vind jij ontzettend gewoon? 

_____________________________________

_____________________________________

Wat vind jij het vreemdst?  

_____________________________________

_____________________________________

Anders
De ander is anders.
Soms is dat vreemd omdat
je de gewoonten
van de ander niet kent.

Andersom is dat ook zo.
Soms ben jij vreemd
in de ogen van de ander.

Lees dit gedichtje 
in spiegelbeeld
(pak er een spiegeltje bij).

Wat is dit? Dit is een huidschraper. 
De Romeinen wasten zich niet met 
zeep. Ze smeerden hun huid in met 
geurende olie. De olie werd daarna 
samen met het vuil van de huid 
geschraapt. 

G
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poster groen links

Het kan leuk zijn om met 
deze lijst naar je vader, 
tante of oma te gaan. 
Vraag wat zij ‘gewoon’ 
of ‘vreemd’ vinden.

Gewoon of vreemd? Een vluchteling 
uit Syrië wordt Prins Carnaval. 
Kijk het filmpje op YouTube.
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Grondsoortenkaart

Wist je dat het 
smalste stukje 
Limburg maar 
4,8 kilometer 
breed is?

Limburg heeft de langste 
buitengrens van alle 
Nederlandse provincies. 
De grens met Duitsland en 
België is hier langer (351 km) 
dan de grens met de rest van 
Nederland (113 km). Wat vind 
jij? Zijn Duitsland en België 
belangrijker voor Limburg dan 
de rest van Nederland? 

De Vaalserberg is 322 meter en 40 
centimeter hoog, maar dit is niet 
meer het hoogste punt van het 
Nederlands grondgebied. Dat is de 
Mount Scenery. Deze 887 meter 
hoge berg ligt op Saba, een eiland in 
het Caribisch gebied. Saba hoorde 
vroeger bij de Nederlandse Antillen 
en werd in 2010 een Nederlandse 
gemeente.

Limburg telt op 
1 januari 2020 
1.117.201 inwoners.

Oppervlakte 
water in Limburg: 
63,24 km².Kijk op de kaart en zet een 

kruisje waar jouw huis staat.

Ons huis staat op: 
  zand      veen      löss     klei

“
Mijn relatie met Limburg: 
ik ben er geboren en ik zal er 
sterven, als alles meezit.
Frans Pollux, muzikant, 
wielrenner en schrijver. 

Wat zou Frans meenemen als 
hij naar een onbewoond eiland 
zou verhuizen?
Antwoord op pagina 39.

Ga naar Google Earth: Drielandenpunt NL, BE & DE. 
Ga naar Les Trois Bornes, op deze plek grenzen 3 landen 
aan elkaar. Bekijk het Drielandenpunt van bovenaf. Je 
kunt in de doolhof lekker spelen en verdwalen. Sleep het 
poppetje naar de fotodruppel. Welk koninklijk symbool 
vind je in de doolhof?

Antwoord op pagina 39.

GOOGLE 
EARTH
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Mensen die op ZAND wonen, 
zijn armoede gewend

Wie vroeger op zand woonde, werd een 
beetje afwachtend. Het had toch niet zoveel 
zin om te zaaien en hard te ploeteren. 
De grond was te onvruchtbaar. Veel mensen 
stelden zich daarom afhankelijk op: 
“We zien wel wat er komt.”

Mensen die op VEEN wonen, 
zijn arme sloebers

Veenbewoners moesten ploeteren om het 
hoofd boven water te houden. Er waren ook 
ondernemende types, de pioniers die van 
aanpakken wisten en risico’s durfden te 
nemen. Met de poten in de modder staan, 
leverde in dit geval letterlijk wat op.

Mensen die op LÖSS wonen, 
hebben geluk

Löss is de vruchtbaarste grond die ook nog 
eens makkelijk te bewerken is. Alles groeit 
en bloeit, zelfs de landarbeiders kregen 
welvaart. De rijken genoten van het leven in 
hun mooie huizen, van de restaurants en de 
concertzalen.

Conclusie
Grondsoort heeft invloed op 
het karakter van de mensen. 
Ben je het daarmee eens?

 Ja, er zit wel wat in.

 Nee, het lijkt me onzin.

 Het zou kunnen.

 Ik ga er nog verder over nadenken.

21

Het karakter van mensen en de grondsoort

Lees eerst de tekst die 
bij de grondsoort hoort 
waarop jullie huis staat.

Daarna kun je kijken wat de 
verschillen zijn met andere 
grondsoorten.

Mensen die op KLEI wonen, 
zijn harde werkers

De grond is vruchtbaar maar heel zwaar om als 
boer te bewerken. Wie vroeger grond bezat, 
was rijk en had arbeiders in dienst die het zware 
werk deden. De arbeiders waren meestal arm en 
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“
Ik ben Limburg pas gaan waarderen toen ik 
er weg was. Ik ben er geboren en getogen, 
daarna ben ik het ontvlucht en er ook weer 
teruggekeerd.
Roy op het Veld, journalist. 

Sommige kinderen gingen hun ‘school’ missen, 
toen corona ervoor zorgde dat ze alleen online les 
kregen. Had jij dat ook? Wat heb je toen gedaan?

Stel, je woont in een iglo op de 
Noordpool. Of in een huis in Parkstad, 
Limburg. Dat is wel een verschil. Als je 
opgroeit in de bergen, maak je andere 
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door de grond waar ze op wonen?
Jij kunt uitzoeken of dat zo is.
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Waar in ’t bronsgroen eikenhout, _________________ zingt.
Over ‘t malse korenveld, ’t lied des _________________ klinkt.
Waar de hoorn des herders schalt, langs der beekjes boord.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord! (2×)

Waar de brede stroom der Maas, statig _________________ vloeit.
Weelderig sappig veldgewas, kostelijk groeit en bloeit.
Bloemengaard en _________________ en bos, overheerlijk gloort.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord! (2×)

Waar der vaaderen schone taal klinkt met heldere kracht.
Waar men _________________ en fier van aard, vreemde _________________ veracht.
Eigen _________________, eigen schoon ’t hart des volks bekoort.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord! (2×)

Waar aan ’t oud Oranjehuis, ’t volk blijft _________________ en trouw.
Met ons roemrijk Nederland, één in _________________ en rouw.
Trouw aan plicht en trouw aan God, heerst van zuid tot noord.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord! (2×)

Tekstdichter: Gerard Krekelberg (1864-1937)
Componist: Henri Tijssen (1862-1926)

Het Limburgs volkslied

Waarom zingen mensen een volkslied?
A. Omdat ze in een koor zingen.
B. Het geeft een fijn gevoel dat je samen iets belangrijks deelt.
C. Mensen houden van zingen.

Wanneer zingen Limburgers het volkslied?
A. Onder de douche.
B. Overal waar mensen samenkomen.
C. Op Nieuwjaarsdag en de verjaardag van Limburg.

Antwoord op pagina 39.

Sinds 1909 heeft Limburg een volkslied. 
Het is gemaakt als een ode, een loflied. Lees en 
luister mee en breng de woorden die op de pagina 
zweven met een lijntje op de goede plek.
Kijk naar het filmpje op YouTube.

leeuweriks 

zeewaarts 

beemd
(weiland van de 
mensen samen) 

Waar gaat het volkslied over? 
Je ziet 10 antwoorden. 
Er zijn er 7 goed.
Zet daar een vinkje bij.

 Bloemen

 België

 De Maas

 Limburg

 Bos

 Vogels

 Auto’s

 Beekjes

 Vaderland

 Chemelot

vreugd

kloek
(moedig) 

praal
(schoonheid)

zeden
(gewoonten)

hou 

Het volkslied van Limburg wordt 
ook in het Limburg van België 
gezongen. Dat is logisch, omdat 
het vroeger één provincie was. 
Leg uit waarom de mensen 
in Belgisch-Limburg het laatste 
couplet niet zingen.

Kijk naar het filmpje van 
Rowwen Hèze op Pinkpop.

‘t nachtegaaltje 
Antwoord op pagina 39.
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Als wij ‘gras’ zeggen, weet iedereen wat je bedoelt. 
Toch zijn er meer dan 10.000 verschillende grassen op 
aarde. ‘Gras’ is een verzamelnaam. Net als: Limburgers, 
kinderen, Amsterdammers, oma’s, Russen en Europeanen. 
We stoppen alle mensen in groepen, dat is makkelijk. 
Maar mensen zijn allemaal anders. Ze hebben een eigen 
naam en unieke kenmerken.

Op stap:
Nu we het over groepen hebben: boeren vormen ook een 
groep. Zelf onderzoeken waar jouw eten en drinken vandaan 
komt? Op een boerderij is van alles te zien en te beleven. 
Kijk hier of er een educatieboerderij bij jou in de buurt is. 
www.boerderijeducatienederland.nl

Mensen zijn allemaal als gras

Wat valt je op?
Kies 3 antwoorden die het best bij je passen.

 Wat hoor ik bij veel groepen!

 Voor sommige groepen moet je betalen.

 Er zijn groepen waar ik vanaf mijn 

      geboorte bij hoor.

 Een mens is een groepsdier.

 Het is fijn om bij groepen te horen.

 Groepen hebben eigen (spel)regels.

 Ik zou wel uit sommige groepen 

      willen stappen (welke dan?)

Zoek de 2 zinnen 
ZONDER inclusiviteit.

 Iedereen kan meedoen.

 Gelijke kansen voor iedereen.

 Alleen kinderen die in Limburg 

      geboren zijn, mogen meedoen.

 Alle mensen tellen mee.

 Kinderen hebben geen inspraak. 

 Niemand wordt buitengesloten.

Erbij horen of niet?
In sommige groepen 
is iedereen welkom, in 
andere groepen niet. 
Denk bijvoorbeeld aan 
je leeftijd of dat je bij 
een voetbalclub zit. 
Veel mensen vinden 
het belangrijk dat de 
inwoners van een dorp, 
wijk, stad of provincie 
mee kunnen doen. 
Want iedereen hoort 
erbij. Dat noemen we 
inclusiviteit.

Maak een lijstje van 
groepen waar jij lid van 
bent of toebehoort.
We noemen er 3, maar je 
kunt er makkelijk nog 
20 bij bedenken. Familie – 
Voetbalclub – Gamers - 

........................................

........................................

Deze uitspraken kloppen niet. Als iets telt voor 1 

persoon, geldt dat niet voor de hele groep. De meeste 

MVV’ers zijn sportief. Niet alle Limburgers zijn braaf 

of vieren carnaval. Dat is best lastig… Maar als je er 

‘sommige’ of ‘de meeste’ voor zet, dan kloppen de 

uitspraken wel.

Met welke uitspraken ben jij het eens?
 Dikke mensen zijn gezellig.

 MVV-supporters zijn agressief.

 Limburgers zijn braaf.

 Brabanders houden van Guus Meeuwis.

 Limburgers zijn gastvrij.

 Gehandicapten zijn zielig.

 Rijke mensen zijn gelukkig.

 Limburgers zijn carnavalsvierders.

De kleine visjes worden bedreigd! 
Wat moeten ze doen?

A. Zo snel mogelijk wegzwemmen.

B. Zich verstoppen achter een steen.

C. Met elkaar de grote vis verjagen.

D. Zich overgeven en hopen dat de 

     grote vis snel misselijk wordt.

Antwoord op pagina 39.

Antwoord op pagina 39.
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Kijk op ‘www.mijnwoordenboek.nl’ 
hoe verschillend het woord ‘vader’ 
in Nederland voorkomt.

Zoom in op Limburg en op je 
woonplaats. Hoe noem jij je vader? 
Vul boven de kaart na elkaar deze 
woorden in: school, thuis, spinnenweb. 
Bedenk zelf een woord dat je in de 
dialecten wilt zien.

Limburgse dialecten Dialectkaart van Nederland 
met het woord: tot ziens. 

Op hoeveel manieren kun je gedag 
zeggen? Of ‘meisje’, ‘vader’, ‘school’, 
‘poep’ of ‘thuis’? 

In Limburg zijn 65 dialecten bekend. 
Samen bevatten deze dialecten 50.563 
dialectwoorden en 3.232 zegswijzen. 
Veel steden en dorpen hebben een 
eigen woordenboek.

Limburg is een en al 
muziek. Luister en kijk 
naar: ‘Nao ‘t Zuuje’ van 
Lex Uiting. 

Wat is jouw 
favoriete 
nummer?

Stuur de oplossing van de rebus naar het 
Limburgs Museum door een mailtje te 
sturen naar info@limburgsmuseum.nl (o.v.v. 
Limburgerschap). Uit de goede oplossingen 

Los de rebus op. Het is een 
spreekwoord in Venloos dialect. 
Het gaat over Limburgers als 
levensgenieters. Geldt het 
spreekwoord ook voor jou?

worden 10 klassen geselecteerd 
die een boekje van het Veldeke 
Limburg krijgen, vol met 
Limburgse woorden en gezegdes. 

Maak de rebus met je hele klas. 

We kiezen één klas uit voor een 
gratis museumles in het Limburgs 
Museum. Inzenden tot 1 maart 2021.

-ha -tr -er v = w p = d k = w +’t s = al -Sint r - sk = w + e

Sint
Gerlach
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JA NEE
 

Meer ruimte voor de natuur in Limburg.

Meer subsidie voor Limburgse feesten.

Wind- en zonne-energie stimuleren.

Veilige wegen en fietspaden.

Fastfood en snoep duurder maken omdat het ongezond is.

Dat iedereen een muziekinstrument kan bespelen.

Hoge boetes voor mensen die het milieu vervuilen.

Bomen planten op elk schoolplein.

Subsidie geven aan musea, toneelgroepen en bands. 

Kinderen uit arme gezinnen gelijke kansen bieden.

Het voor jongeren onder de 16 jaar onmogelijk maken alcohol te kopen.

Goed openbaar vervoer met bus en trein.

Wat moet het provinciebestuur doen?

Jij wilt zelf beslissen wat 
goed voor je is en wat 
niet. De provincie moet 
niet te veel regelen voor 
de burgers. Dat betekent 
dat er minder geld nodig 
is en dat we dus minder 
belasting hoeven te 
betalen.

0 tot 4 keer JA:
Aan de ene kant is het voor 
jou belangrijk dat de provincie 
de burgers ondersteunt. Aan 
de andere kant vind je dat 
mensen zelf verantwoordelijk 
zijn voor hun leven.

5 tot 8 keer JA:

Je denkt dat het voor iedereen 
het beste is als de provincie 
veel zaken regelt en zorgt dat 
iedereen zich aan de regels 
houdt. Je bent bereid daarvoor 
meer belasting te betalen.

9 tot 12 keer JA:

150 jaar Limburg: 
historisch perspectief, 2017. 
Kijk het filmpje op YouTube.

Waar moet de provincie 
Limburg voor zorgen?

Op stap:
Het Gouvernement van de Provincie 
Limburg organiseert activiteiten voor 
kinderen en jongeren. Download het 
informatieboekje voor kinderen op: 
www.limburg.nl

“ Het Maastrichts dat ik met mijn moeder sprak, is het 
langzaamste dialect. Daar gaat dit gezegde over: 
Höbste eve e keteerke tied veur miech? 
Iech zouw diech gere vief menute wèlle spreke!
Heb je een kwartiertje tijd voor mij? 
Ik wil je graag 5 minuten spreken!
Theo Bovens, gouverneur van Limburg. 
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Op school gelden in coronatijd nieuwe regels. 
Je doet je best om je daaraan te houden. 
Je wilt vrij zijn en houdt je niet aan de regels.

Een man zegt dat jullie niet met z’n drieën naast elkaar mogen fietsen.
Je gaat achter elkaar fietsen.
Je doet net of je niets gehoord hebt.

Iemand heeft een belachelijke foto van een klasgenoot op sociale media gezet.
Je vindt dat dit echt niet kan.
Je stuurt de foto door naar anderen.

In de klas wordt steeds hetzelfde meisje buitengesloten.
Je zoekt iemand om er samen iets aan te doen.
Je vindt het rot voor haar maar je doet er niks aan. 

Een leerling wordt altijd ‘lesbo’ genoemd omdat hij 2 moeders heeft.
Je zegt er wat van, want dit moet een keer ophouden.
Je blijft ‘lesbo’ zeggen, want je vindt het wel een toffe bijnaam.

Er wordt over een klasgenoot geroddeld op internet. 
Je blokkeert de roddelaars. 
 Je roddelt mee.

Je speelt een computerspel waarbij je voetgangers dood moet rijden.
Je vindt dat grof.
Je vindt dat geen probleem, want het is maar een spelletje.

Je vriendin steelt make-up in een winkel.
Je zegt dat ze dat niet moet doen.
Je zegt er niets van.

Een jongen scheldt elke keer met het woord ‘kanker’.
Je wordt het zat en roept: “Kappen eikel!” 
Je vindt hem wel een stoere bink.

Praten of vechten? Kinderen maken per dag wel 30 conflicten 
mee. Over hun schermtijd, over klusjes in huis, 
over rust in de klas, tijdens het sporten, over 
op tijd naar bed gaan, over wat gezond is en 
wat niet en dan hebben we het nog niet eens 
over ruzies en pesten. Conflicten zijn heel 
normaal: we zijn allemaal verschillend en we 
willen vaak verschillende dingen. De kunst is 
conflicten zo op te lossen dat we elkaar niet 
‘beschadigen’.

Doe de test
Kinderen gaan heel verschillend om met 
conflicten. De één is democratisch en 
wil veel praten en overleggen, terwijl 
de ander liever zelf bepaalt wat hij doet 
en desnoods ruzie zoekt. Doe de test en 
kom erachter wat voor type jij bent. 
Ga voor het eerste antwoord dat in je 
opkomt. Durf eerlijk te zijn!

“ Limburgers zijn meer gericht op samenwerken dan op 
conflict. Veelzeggend is de uitspraak: je moet een vuist 
in je broekzak maken.
Meertensinstituut 1996.

Wat denk jij, klopt deze stelling voor jou?  
En klopt het voor alle Limburgers?

0 tot 3 keer 
Je komt lekker fel voor jezelf 
op. Je hebt niet voor iedereen 
evenveel respect. Bedenk dat 
wanneer jij respect wilt krijgen, 
je dan ook respect moet tonen. 

TIP: 
Pas op, want wie geweld gebruikt, 
krijgt zelf ook een keer klappen. 

4 tot 6 keer 
Je hebt weleens ruzie, maar je 
kiest liever niet voor geweld. 
Jij vindt dat grapjes die ten 
koste gaan van anderen soms 
best moeten kunnen.

TIP: 
Laat het niet uit de hand lopen. 
Praten is beter dan vechten.

7 tot 9 keer 
Je houdt helemaal niet van 
vechten en ruzie en je voelt je 
rot als anderen worden gepest 
of uitgelachen. Als je respect 
geeft, krijg je het bijna altijd 
terug.

TIP: 
Het is goed als je soms in actie 
komt. Als je het spannend vindt 
om het alleen te doen, zoek dan 
een maatje.

Hoe vaak heb je 
A gekozen?

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B
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Samen delen in Limburg

Wat is dit? 
Dit is een dievenvanger. In de middeleeuwen 
zorgden de schout (de baas van de politie) 
en zijn rakkers (zo werden politieagenten 
genoemd) ervoor dat iedereen zich aan de 
regels hield. Deed je dat niet, dan werd deze 
dievenvanger om je nek geschoven en kon je 
meegenomen worden. Dat is makkelijk 
1,5 meter afstand houden.

In Limburg leven ongeveer 
67.000 volwassenen en 
15.700 kinderen in armoede.

 waar  niet waar

A

B

Eten geven, bijvoorbeeld een vis.

Een visnet of een cursus geven, 
zodat ze zelf hun brood kunnen 
verdienen.

De mensen in Limburg praten 
openlijk over armoede.

 waar  niet waar

Het klopt. De kinderen leven in 
gezinnen waar de ouders niet 
genoeg geld verdienen of werkloos 
zijn.

Het klopt niet. Veel mensen schamen zich 
om over armoede te praten. Daarom wordt 
het ook wel ‘stille armoede’ genoemd.

De honger is 
meteen over.

De hulp is maar 
voor 1 keer.

Mensen kunnen hun honger-
probleem zelf oplossen.

De mensen hoeven nooit 
meer om een vis te vragen.

Wat kunnen we doen om de armoede te bestrijden?
Verzin er zelf 1 manier bij.

 De voedselbank geld geven.

 Ouders helpen een nieuw beroep te leren.

 Openlijk over armoede praten.

 Niets. Arme mensen moeten gewoon harder werken.

 Iets delen met je vriend of vriendin zonder iets terug te vragen.
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“Wij krijgen verse groenten en fruit 
van de voedselbank. Ik wil niet dat 
iemand mij daar ziet.” Meisje, 10 jaar

“Soms verzin ik een smoes 
om niet naar een feestje te 
gaan omdat ik geen cadeautje 
kan kopen.” Jongen, 12 jaar

Kijk of er in jouw gemeente 
een voedselbank is. Houd 
er een spreekbeurt over of 
maak er een filmpje over. 
Dat kan het hele jaar, maar 
is extra speciaal op 
17 oktober, dan is het elk jaar 
‘Wereldarmoededag’.

Als mensen honger hebben, 
kun je op 2 manieren helpen.
Trek een lijn van deze zinnen 
naar manier A of B.

Antwoord op pagina 39.
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Tradities in Limburg

Zoek op wat het woord ‘traditie’ betekent.
Kies 2 omschrijvingen die niets met traditie te maken hebben.

 Traditie betekent iets doorgeven.

 Bij tradities horen verhalen, liederen en gewoonten.

 Tradities verbinden mensen met elkaar.

 De mensen doen allemaal waar ze zin in hebben. 

 Vastelaovend is een traditie waar veel Limburgers naar uitzien.

 140 km rijden op de snelweg.

 Bij tradities horen rituelen, zoals oliebollen eten op de kermis.

Aan welke tradities doe jij mee?
Vink ze aan en bedenk er zelf nog 1 bij (zoek 
de betekenis op van de woorden die je niet kent).

 Vastelaovend

 Dorpsfeest/wijkfeest

 St. Maarten

 Schuttersfeest

 Kerstmis

 Beschuit met muisjes eten

 Verjaardag vieren

 Eerste Communie

 Holi Phagwa

 Suikerfeest

 Dierendag

 Oliebollen eten op de kermis

 Allerzielen

 Chinees Nieuwjaar

 Dodenherdenking

 Eieren zoeken met Pasen

 Vuurwerk

 Broonk (processie en kermis in Zuid-Limburg)

 Bar Mitswa & Bat Mitswa 

 __________________________________

Lees het 
commentaar:

Hoeveel tradities 
heb je aangevinkt? 

Jij vindt dat tradities en 
feesten heel belangrijk 
zijn voor Limburg en jij 
doet er graag aan mee. 
Je vindt het belangrijk 
dat ouders tradities aan 
kinderen doorgeven.

12-20 vinkjes:

Jij vindt tradities op zich wel belangrijk. 
Ze brengen mensen samen. Maar tradities 
kunnen voor kinderen ook saai zijn en dan 
wil je wel eens wat anders doen.

6-12 vinkjes:

Je hebt niet zo veel met 
tradities die bij jouw dorp 
of stad of bij de provincie 
horen. Jij maakt zelf wel uit 
waar je aan meedoet. Wel 
zijn er een paar tradities 
die je echt ziet zitten.

0-6 vinkjes:

Ben je het eens met de commentaar?

 Ja   Nee

Antwoord op pagina 39.
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Romeinen in Limburg

Ga naar Google Earth: LVR-Archäologischer 
Park Xanten. Je bent nu in het openluchtmuseum 
in Xanten waar je de Romeine stad ‘Colonia Ulpia 
Traiana’ kunt bekijken. Sleep je poppetje naar 
1 van de 2 blauwe punten op de herberg en ontdek 
de mooie fresco’s - dat zijn muurschilderijen - in 
het Romeins badhuis. 

Archeologen vonden in de kelder van de 
Romeinse villa Voerendaal deze kruik. 
De kruik was schuin ingegraven in de 
hoek van de kelder. Waar werd de kruik 
voor gebruikt?

A.    Om water te bewaren.

B.    Om muizen te vangen.

C.    Om wijn te schenken.

 Antwoord op pagina 39.

Wat is er op de fresco’s te zien? 

A.    Vogels, olifanten en bloemen.

B.    Schelpen, vissersbootjes en bloemen.

C.    Vogels, bloemen en hartjes.

 Antwoord op pagina 39.

De kip is door 
de Romeinen 
meegenomen naar 
ons land en werd 
hier een huisdier. 
Nu is een lekker 
eitje bij het ontbijt 
heel normaal. 

De Romeinen hebben 
de kersenboom 
meegenomen naar ons 
land. Kersen en ander 
fruit werden bij het 
ontbijt of als toetje 
gegeten. Romeinen 
gebruikten fruit of 
honing om eten zoeter 
te maken. De suiker die 
wij gebruiken, was er 
toen nog niet. 

Haver is een graansoort 
en werd in de Romeinse 
tijd op grote boerderijen 
verbouwd. Bij een villa
in Voerendaal is veel 
graan gevonden, vooral 
in een afgebrande 
graanschuur. Verbrand 
graan kan namelijk 
niet rotten, dus dat 
is bewaard gebleven. 
Daarom weten we welke 
graansoort de mensen 
toen gegeten hebben. 

Ulpius Verinus was 
iemand van hier, een 
Limburger (ook al 
heette het hier toen 
nog geen ‘Limburg’). 
Verinus werd soldaat in 
het Romeinse leger. Hij 
werd met zijn legioen 
naar Engeland gestuurd. 
Daar beloofde hij de 
godin Arcuane een offer 
te brengen als hij weer 
veilig thuis zou komen. 
In Engeland heeft hij dit 
mooie haantje gekocht 
om het in een tempel in 
het huidige Buchten (bij 
Sittard) aan die godin 
Arcuane te ‘geven’. 
Als bedankje voor zijn 
veilige thuiskomst.

De Romeinen 
hebben de aaibare 
huiskat naar ons 
land gebracht. Er 
leefden in die tijd 
wel wilde katten in 
ons land, maar die 
wil je natuurlijk niet 
in je huis hebben. 
De Romeinen 
vonden katten 
belangrijk, want zij 
geloofden dat een 
kat hun bezittingen 
beschermde. 

50 jaar voor het begin van onze jaartelling kwam de Romeinse 
veldheer Julius Caesar met zijn soldaten het gebied veroveren 
waar nu Limburg ligt. De Romeinen bouwden er samen met 
de mensen die hier woonden zogenaamde villa’s, grote 
boerderijen. Op het land werd graan verbouwd voor de vele 
Romeinse soldaten langs de Rijn. Die woonden daar om de 
grens van het Romeinse Rijk in Nederland te bewaken.

Op stap:
Keulen was de hoofdstad van ons 
gebied in de Romeinse tijd. Je ziet 
in Keulen niet meer veel van die 
tijd terug. Als je wilt zien hoe zo’n 
Romeinse stad eruit zag, kun je 
Xanten bezoeken. 

GOOGLE 
EARTH



30

Limburg is het  hart  van Europa
Na de Tweede 
Wereldoorlog zeiden veel 
mensen: “Dit mag nooit 
meer gebeuren!” In 1951 
ondertekenden Frankrijk, 
Duitsland, Italië, België, 
Nederland en Luxemburg 
een verdrag dat daarvoor 
moest zorgen.

Kleur de landen in 
die met de Europese 
samenwerking 
begonnen. Breng deze 
landen met een lijntje 
op de juiste plek op de 
kaart.

‘Welvaart, democratie, vrede 
en delen met mensen die het 
moeilijk hebben’ was het doel van 
de oprichters. Het is nog steeds 
het doel van die samenwerking, 
die inmiddels de Europese Unie 
heet en uit 27 landen bestaat.

Welke land heeft de Europese Unie 
in 2020 verlaten?

Tussen de landen in de 
Europese Unie is ‘vrij verkeer 
van personen en goederen’. Dat 
betekent dat je overal in Europa 
kan reizen en werken. En ook 
dat bedrijven gemakkelijk 
goederen kunnen kopen en 
verkopen in andere landen.

Wat betekent deze afspraak voor 
Limburg? Noem een voordeel en 
een nadeel.

Waar moet Nederland zelf voor zorgen en 
wat moet Nederland samen met de andere 
landen van de Europese Unie doen?  
Wat vind jij?

Verdedigen van het land.

Zorgen dat voedsel uit andere landen veilig is.

Medicijnen controleren.

Bepalen wie het land inkomt als vluchteling.

Arresteren van criminelen.

Beschermen van het milieu en de natuur.

Zorgen dat er geen gif in de Maas wordt gedumpt.

Sturen van een vredesmissie naar landen met oorlog. 

Regels maken die kinderen op sociale media beschermen.

Veel mensen in Europa vinden samenwerken 
belangrijk. Veel andere mensen vinden dat 
je minder moet samenwerken. Er zijn ook 
mensen die willen dat Nederland alles weer 
zelf moet bepalen.

Heb je meer Europese vlaggen dan 
Nederlandse vlaggen? Of andersom?
Kijk hiernaast wat jouw conclusie is.

Welke conclusie past 
het beste bij jouw mening?

We moeten in Nederland zoveel 
mogelijk eigen baas blijven.

Veel problemen gaan over de 
landsgrenzen heen, die problemen 
moet je dus samen met andere 
landen oplossen.

Ons land moet zo snel mogelijk uit de 
EU stappen en de grenzen sluiten.

We moeten alleen samenwerken als 
alle landen er voordeel bij hebben.
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Gevoelens en spiegelneuronen
Onderzoek jouw gevoelens. 
Kijk 10 seconden naar deze foto’s 
en voel wat er met je gebeurt.

Wat voel je?
Vul voor elke foto het nummer in.
Je mag meer antwoorden kiezen of 
er zelf 1 bij verzinnen.

boosheid

angst

verdriet

blijheid

medelijden

…………………………

Dankjewel
Soms zeggen mensen: “Het leven is een 
cadeautje!” Het voelt natuurlijk niet altijd zo, 
maar op zo’n moment zijn ze blij met hun leven. 
De gedachte dat je leven een geschenk is, 
wordt ook wel ‘dankbaarheid’ genoemd. Alsof je 
‘dankjewel’ wilt zeggen.

Onderzoekers hebben ontdekt dat je gelukkig 
wordt als je elke avond 3 dingen opschrijft 
waar je ‘dankjewel’ voor kunt zeggen. Voor je 
huisdier, voor het lekkere weer, voor een vriend 
of vriendin, gezondheid, een lach, je vader, 
winnen met sport, een ijsje, een vriendelijk 
gebaar, de school (ja, dat komt ook voor) of wat 
voor jou belangrijk is.

Conclusie: Mensen 
hebben spiegelneuronen 
in hun hoofd. Daardoor 
kunnen ze voelen wat 
andere mensen voelen. 
Dat heet ‘empathie’. 
Door empathie kunnen 
kinderen bijvoorbeeld 
heel goed samenwerken 
op school of in een 
sportteam.

1
2
3
4
5
6

Je zou het zelf eens een paar 
dagen moeten proberen! Je gaat 
er ook heerlijk door slapen.

Waar ben jij dankbaar voor? 
Kun je 3 voorbeelden noemen?

“ Het hart en het gevoel komen eerst. 
Wij Limburgers zijn eerder geneigd 
in de emotie te schieten.
Carine Crutzen, actrice.

Ben je het eens met Carine?  
Zijn Limburgers gevoelige mensen? 

Op stap:
In GaiaZOO in Kerkrade reis je in één dag 
over de hele wereld en ontmoet je vele 
bijzondere en unieke diersoorten. Met 
Europa’s grootste indoor Dino Speelpark, 
vol touwbruggen en klimtorens. 
www.gaiazoo.nl
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Lekker Limburgs Limburg is de 
provincie van de 
blauwe bessen 
en ander lekker 
fruit.

Je kunt de blauwe bessen 
aanvullen met ander fruit 
dat je lekker vindt, zoals 
frambozen, aardbeien of 
bramen. Versier de smoothie 
met hele stukjes fruit, een 
blaadje basilicum of munt en 
een leuk rietje.

Buiten Limburg wordt 
er in plaats van koffie 
ook wel cacao gebruikt. 
Wil je glutenvrije 
‘Pletskeskook’ maken, 
koop dan theebiscuits 
van Schär.

Op veel boerenerven in Limburg 
stond vroeger een gemetselde oven. 
De oven werd ‘bakhoes’ of ‘bakkes’ 
genoemd en het vuur werd met 
takkenbossen gestookt. Er werden 
heerlijke vlaaien gebakken. 

Smoothie van blauwe bessen 
en yoghurt (4 personen) 
Wat heb je nodig?
125 gram blauwe bessen
Een zakje vanillesuiker
250 gram gekoelde magere yoghurt
250 ml halfvolle melk

Aan de slag: 
Simpel! Voeg alle ingrediënten samen 
in een blender en mix het goed door 
elkaar. En klaar is Kees! 

Echte Limburgse ‘Pletskeskook’
Wat heb je nodig?
Voor de crème:
10 volle theelepels oplosespresso of oploscacao
100 ml melk
200 gram suiker
250 gram zachte boter

Voor de koek:
3 pakken theebiscuits à 240 gram
500 ml sterke koffie/chocolademelk
Pure hagelslag

Aan de slag:
Begin met de crème.
Los de oplosespresso/oploscacao op in een klein beetje heet water.
Kook de melk met de suiker in een steelpannetje. Laat even afkoelen. 
Doe de boter in een kom en mix (met een mixer) het melkmengsel 
beetje bij beetje door de boter.
Meng daarna de afgekoelde espresso/cacao erdoor.
Doe de koffie/chocolademelk in een schaal en dompel de biscuitjes er 
een voor een in onder.
Leg ze op een platte schaal naast elkaar. 
Smeer er vervolgens een laagje crème op.
Ga zo door met elke keer een laagje biscuitjes en een laagje crème.
Maak de taart 8 biscuitjes hoog is.
Eindig met de crème en smeer ook de zijkanten in.
Bestrooi de bovenkant met een laagje hagelslag.
Snij de koek pas de volgende dag aan. Dan kan de koffie/chocolademelk 
goed intrekken.
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Mien vriendje
Mien vriendje is neet van heej,  
hae kump van wiéd-e-weg
Van woë hae neet kôs bliéve,  
hae môs vluchte, dao waas ’t sjlech
Zien hóes, zien sjpeulgood, alles kepot
Det ving ich zielig, det ving ich rot
Hae kwaam heej en kôs nemes versjtaon
Alles ging met gebare
Wis neet woë hae haer môs gaon
Iërs dôch ich: “wat ‘ne rare“
Toch sjprik hae nôw ôs dialek
Al is ’t soms gebrekkig
Nag neet hielemaol perfek
Maar hae is wir gelökkig
Same zinge en sjpringe
Same lache en traone laote
Same geheimpjes vertelle, leuke dinger
Same euver van alles praote
Same laeve, same met mekaar
Leefde gaeve, ’t is maar ’n gebaar
Det duit gen pien, maar duit zoëvuël mier
Daoröm dink ich iddere kiër
Al hetse Hassan, Isa of Josefien
Weej zien allemaol same
Laot ôs same kinger zien

Dichter: Leo de Ronde.
Voorgedragen door Laura Lynn uit Steyl.

Gedichten voordragen in Limburgs dialectGedichten voordragen in Limburgs dialect

Dialectvereniging Veldeke Limburg 
organiseert elk jaar een declamatie-
wedstrijd in het dialect. Kinderen 
en jongeren dragen gedichten voor 
en maken er soms een hele act van. 

Veel plezier met lezen! NEDERLÂNDJ
Czesc jestem Wiktoria Kieljan
Hallo, ich bin Viktoria Kieljan
Ich bin in Opole in Pole gebore
Mer mien laeve dao zoeëj neet lang dore
Ich waas 3. Wae gînge mét de auto op stap
Mét oma, mam, mien zösterke Kaja en miene pap
Mer dao waas get ânges aan de hândj
Wae gînge verhoeze nao Nederlândj
Det veel hieël neet mét

Ich heb dék motte huûle, ’s nachs in béd
Waat zégke ze toch, ich begriêp ’t neet
Wat edereîn te zégke heet
Kiek ze lache, lache ze mich oet?
Ich kan det neet zeen aan heur snoet
Noêw zit ich op sjool en lieër de Nederlandse taal
Sjriêve is lestig, mer kalle geît al waal.
Miene hoondj Karamel heb ich in Brunssum gehaaldj
En ich heb alles veur hum vertaaldj
Hae blaftj noêw in ’t Pools, in ’t Hollendsj en in ’t Limburgs dialect
En wiej ich hum ouch roop… hae keumtj direct
As ich keyboard speul krieg ich gooj zin
En ich gaon nao scouting, mét Aurelia, mien béste vriendin
Wae kalle same aaf en toew Pools ongereîn
Det vinje wae allebej erg fijn
Aurelia snaptj mich en ich begriêp heur
Want dao zeen vriendinne veur
Wae gaon same, hândj in hândj
wiejer mét oos laeve in Nederlândj
’t Is waor det hiej ein Poolse steît
Mer ich waer steeds mieër ouch ein echte Limburgse meîd.

Gemaakt door Viktoria uit Stamproy. 
Vertaling Roojs: Annelies Indenkleef-Niellissen.

Dialectvereniging Veldeke helpt mensen om de Limburgse 
dialecten te spreken, te lezen en te schrijven. Op hun website kun 
je schakelen tussen Limburgs dialect en standaard Nederlands. 
www.veldeke.net

Kun je uitleggen wat deze 
2 gedichten willen zeggen 
over Limburgerschap?
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Tegelwijsheid
Soms zijn dingen zo waar dat we ze ‘wijs’ noemen. 
Om ze niet te vergeten, hangen we de tekst op 
een tegeltje aan de muur. Of we hangen een 
poster van Loesje voor het raam. Het is te hopen 
dat mensen er niet nog eigenwijzer van worden.

Hangen er bij jullie thuis of bij je oma 
tegelwijsheden aan de muur?

Niet je afkomst 
geldt, maar je 
toekomst telt.

De bèste hin lèk 
wel ‘ns ‘n ei in de 

nieëtele.

Maak een tegel met 
een wijsheid die 
belangrijk is voor jou.

Probeer hem in het 
Limburgs dialect te maken. 

Sommige tegelwijsheden zijn niet voor 
iedereen leuk. Ze versterken vooroordelen en 
dan kun je het geen wijsheid meer noemen.

Als je bang 
bent voor het 

onbekende, leer 
het dan kennen. 

Uit gouden 
korenaren 
schiep God 

Maastrichtenaren. 
Uit het restant de 
rest van ’t land.

Leven is het 
meervoud 

van lef.

Op stap:
Museum van de Vrouw in Echt.
De verhalen van vrouwen in 
Limburg in het verleden en 
heden voor alle mensen.
www.museumvandevrouw.nl

<<

<<

De beste kip legt 
weleens een ei in 
de brandnetels.
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De Gouden Regel

Ga naar Google Earth: 
Sint-Amelbergabasiliek 
in Susteren. 
Bij welk geloof hoort deze 
kerk? Hier werd in het jaar 
714 het allereerste klooster 
van Nederland gesticht, door 
Willibrord. Hij was een monnik 
uit Engeland die de mensen 
hier kwam vertellen over Jezus. 
Hij wilde ze bekeren tot het 
christendom. 

Ga naar Google Earth:  
Moskee in Panningen.  
Bij welk geloof hoort deze moskee? 
Sleep je poppetje naar de moskee 
en bekijk de voorkant van het 
gebouw. Welk symbool zie je boven 
op de toren? Zoek de betekenis van 
het symbool op deze site.

Ga naar Google Earth:  
Synagoge in Maastricht.  
Bij welk geloof hoort deze 
synagoge? Sleep je poppetje naar 
de synagoge en bekijk de voorkant 
van het gebouw. Zie je het boek in 
de gevel? Hier staan de 10 geboden 
opgeschreven in het Hebreeuws. 
Het zijn de belangrijkste leefregels 
van dit geloof.

Stel je voor: je krijgt de opdracht om 
regels en wetten te maken voor een nieuw 
land. Je gaat zelf in het land wonen, met 
anderen. Er is één probleem, je weet niet 
wie je bent. Misschien ben je een meisje, 
misschien een jongen. Je weet niet of je 
ziek of gezond bent, hoe oud je bent, welk 
werk je doet en wat je huidskleur is. 

Steek een kaars aan

Wereldwijd steken mensen 
kaarsen aan. Omdat ze licht 
willen maken in het donker, 
omdat ze aan iemand denken, 
omdat ze jarig zijn, omdat ze 
dankbaar zijn, omdat ze bang 
zijn, omdat ze gezelligheid 
zoeken en om nog veel meer 
redenen.

Waar zou jij een kaarsje voor willen branden?
Je hoeft er niet gelovig voor te zijn.

  Voor mijn verjaardag.

  Om aan iemand te denken.

  Als ik blij ben.

  Met Kerstmis en Pasen.

  Voor de gezelligheid.

  Bij verdriet.

  Als offer.

  Om dankjewel te zeggen.

Welke regel spreekt jou 
het meeste aan?

1.  Doe niet bij anderen wat jou pijn zou doen.

2.   Behandel de mensen zoals jij door hen 
behandeld wilt worden. 

3.   Je bent een ware gelovige als je voor 
anderen hetzelfde wenst als voor jezelf. 

4.   Respecteer mensen en het leven op aarde.

5.   Zoals een moeder haar kind beschermt, 
laten we zo elkaar beschermen.

6.   Voor allen die goed zijn voor mij, ben ik 
goed. Voor diegenen die niet goed zijn voor 
mij, ben ik ook goed.

7.   Wat hatelijk en slecht voor jezelf is, doe dat 
je naaste niet aan.

 Kijk waar deze regel vandaan komt.  
Ben je nog steeds tevreden met je keuze?

1. hindoeïsme
2. christendom
3. islam
4. humanisme
5. boeddhisme
6. taoïsme
7. jodendom

Welke regels en wetten 
zou jij willen maken?

GOOGLE 
EARTH
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Oorlog maakt alles anders

3

Als er oorlog uitbreekt, wordt 
alles anders. De democratie wordt 
afgeschaft. Het praten houdt op, 
mensen gaan vechten en vertrouwen 
elkaar niet meer. Mensen worden 
vervolgd om hun afkomst, maar er zijn 
ook mensen die hier ‘nee’ tegen zeggen. 
Ze komen in verzet.

Het is een ramp als ergens een oorlog 
uitbreekt. In 1944 en 1945 is er in 
Limburg hevig gevochten. Maastricht 
werd al in september 1944 bevrijd, 
Venray in oktober, maar Venlo als 
laatste stad van Limburg pas in maart 
1945. Overal waar bommen vallen en 
gevochten wordt, is veel verdriet. 
In Venlo kwamen 333 mensen om bij 
de bombardementen. Mei 1940

Op stap:
In deze musea worden verhalen verteld 
over de Tweede Wereldoorlog:
www.eyewitnesswo2.nl
www.oorlogsmuseum.nl
www.vrijheidsmuseum.nl

Op vrijdag 10 mei 
1940 vallen de 
Duitse troepen 
Nederland binnen. 
Een Duitse soldaat 
fotografeert hoe 
zijn kameraden 
de grensovergang 
Isenbruch-Susteren 
passeren. 

In mei 1940 krijgt Nederland 
steun van het Franse 
leger, waarin duizenden 
Marokkaanse en andere 
Afrikaanse militairen vechten. 
Toch moet Nederland zich 
overgeven. Soldaten worden 
gevangengenomen en naar 
Duitsland vervoerd. Op het 
station in Venlo stoppen 
de treinen. Van sommige 
inwoners van Venlo krijgen 
de gevangen soldaten 
boterhammen en water. 

Niet alleen de Joden, maar ook Roma 
en Sinti worden door de nazi’s als 
minderwaardige mensen gezien. 
Op dinsdag 16 mei 1944 arresteren ze 22 
mensen in het woonwagenkamp de Kleine 
Heide in Venlo. Ook de baby Margaretha 
Pommée. Ze is twee maanden oud als ze 
samen met 22 anderen in de gaskamers 
van Auschwitz wordt vermoord. 

Dit is de tienjarige Settela (Anna 
Maria) Steinbach uit Buchten vlakbij 
Sittard. Ze kwam uit een Romagezin 
en woonde met haar familie in een 
woonwagenkamp. Hier staat ze in 
het Nederlandse kamp Westerbork 
in de deuropening van de trein die 
haar in mei 1944 naar Auschwitz 
brengt. Daar wordt ze vermoord.

Een Afro-Amerikaanse soldaat in 
Maastricht, eind 1944. De legers 
die Limburg hebben bevrijd 
bestonden voor een tiende deel 
uit zwarte militairen.
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In het gebied Maas en Peel pakken 
de nazi’s meer dan 3.000 jongens 
en mannen tussen de 16 en 50 jaar 
op. Ze dwingen hen te werken 
in wapenfabrieken in Duitsland. 
Op een zondag in oktober 
omsingelen gewapende soldaten 
in 45 Limburgse dorpen de kerk. 
Mannelijke kerkgangers worden 
aangehouden. Ze worden naar 
Duitsland gestuurd om te werken. 
Zeker 120 van deze mannen 
overleven het niet. In al die 
dorpen staat een monument om 
deze kerkrazzia’s te herdenken.

Onderduiken

Sporen die bleven

“Waarom heb je al die mensen 
geholpen? Je wist toch dat ze je 
zouden doden als je gepakt werd?” 
Wat zou Hanna van de Voort op deze 
vraag geantwoord hebben?

Hanna van de Voort uit Tienray is 
kraamverzorgster in de Noord-Limburgse 
dorpjes langs de Maas. Het verzet 
vraagt aan haar of ze Joodse kinderen bij 
pleeggezinnen wil onderbrengen.

De kinderen komen per 
trein uit Amsterdam. Hanna 
brengt ze naar Limburgse 
onderduikgezinnen. 
Ze gaan gewoon naar 
school en spelen op straat. 
Hele dorpen kennen hun 
achtergrond, maar de 
mensen zwijgen erover.

Samen met anderen helpt Hanna 
123 Joodse kinderen. Zij overleven 
bijna allemaal de oorlog. Op het 
plein staat een monument. 
‘In memoriam Hanna van de Voort 
en alle strijders voor recht en 
vrijheid’, staat erop.

In september 1944 bouwen 
inwoners van Baarlo in het 
bos een schuilplek waarin 
ze 32 Duitse soldaten 
gevangenhouden. Om 
ze in leven te houden, 
geven boeren uit de buurt 
graan. Dat wordt gemalen 
in de watermolen en de 
bakker bakt er brood van. 
Koeriersters brengen het met 
de bolderwagen naar het bos 
voor de gevangenen en hun 
bewakers, de ‘Bospartizanen’. 
Heel Baarlo helpt mee.

Als Noord-Limburg vanaf 
oktober 1944 frontgebied 
wordt, moeten duizenden 
mensen hun huizen 
verlaten. De mensen reizen 
als vluchteling per trein 
naar Groningen en Drenthe. 
Daarom zijn de meeste 
mensen ook niet thuis als 
hun dorp of stad uiteindelijk 
na een maandenlange strijd 
bevrijd wordt.

Als ze terugkomen, zoals 
hier in Bergen (foto), 
zijn ze blij en verdrietig 
tegelijk. Hun huizen, de 
kerk en de molen liggen 
in puin. Duitse soldaten 
en later ook de Engelse 
soldaten hebben er een 
puinhoop van gemaakt.

Wat betekent de titel van het 
monument ‘Sporen die bleven’?

Dat mensen sporen gaan zoeken.

Dat er zelfs na 75 jaar nog steeds 
verdrietige herinneringen zijn aan 
de kerkrazzia’s.

Dat je na zoveel jaren niet veel 
hebt met die geschiedenis. 
Antwoord op pagina 39.

A
B

C

Iemand die zich keurig 
aan de regels houdt, is 
braaf. De mensen in het 
verzet deden dat niet. 
Wanneer is het juist 
goed om de regels te 
overtreden?



Welke van de 5 omschrijvingen  
horen bij een bruggenbouwer?

 Luisteren.

 Samen genieten van een feest.

 Alleen voor jezelf zorgen.

 Nieuwe ideeën inbrengen.

 Lachen om de grappen van een pester.

 Zorgen voor een goede sfeer in de groep.

 Samenwerken.

 Andere kinderen kwetsen.
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Bruggen bouwen
In een land met rivieren maken mensen 
bruggen om bij elkaar te komen. Limburg 
kent heel veel bruggen en veerponten 
die de oevers van de Maas met elkaar 
verbinden.

Mensen kunnen ook ‘bruggen-
bouwers’ zijn. Ze maken dan geen 
bruggen van metaal of steen, 
maar ze verbinden mensen met 
elkaar. Ook kinderen kunnen 
bruggenbouwers zijn. 

Dit is de Sint-Servaasbrug in Maastricht, de oudste brug 
van Nederland. In september 1944 werd de brug door 
het Duitse leger opgeblazen, 2 uur voor de komst van 
de Amerikaanse bevrijders. Het opblazen lukte niet 
helemaal, omdat de brug zo stevig was gebouwd.

Dit bord kom je in Limburg vaak tegen. Een paar 
vragen om samen hardop over na te denken.
Steekt een hert de weg over of rijden wij dwars door 
zijn bos heen? Wie is eigenaar van het bos? Degene die 
er het eerst woonde? Of is het bos van ons allemaal?

In de mergelstenen kun je fossielen vinden van 
schelpen en zeedieren. Nu zul je denken: ‘Huh? De zee? 
In Limburg?’ Ja, mergel is namelijk miljoenen jaren 
geleden ontstaan. En toen was Limburg nog een zee. 
Als er bij jou thuis of op school natuursteen ligt, dan 
kan het zijn dat daar ook fossielen in te zien zijn. 
Fossielen van schelpdieren, van planten zoals wier en 
soms zelfs een pootje van een krab of de vin van een 
vis. Maak er een foto van en vergroot de afbeelding.

Als het hard regent in Limburg, moet al het water 
door de Maas worden afgevoerd. Gaat dat niet snel 
genoeg, dan stroomt de Maas over. In 1993 moesten 
12.000 mensen vanwege het hoge water direct 
vertrekken. Om te voorkomen dat dat nog eens zou 
gebeuren, werden in de jaren na de overstromingen 
dijken en kades verhoogd. De Maas werd uitgebaggerd 
en er kwamen meren om het water op te vangen na 
zware regenval. In droge periodes zijn ze handig als 
watervoorraad.
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Limburgs Museum
Keulsepoort 5
5911 BX Venlo
077 3522112
info@limburgsmuseum.nl 
www.limburgsmuseum.nl

Het DOEboek Limburgerschap is een initiatief van het Limburgs Museum 
en het resultaat van een breed gesteunde motie in de Provinciale Staten 
van Limburg om burgerschap in het basisonderwijs te stimuleren. 
Het DOEboek is speciaal gemaakt voor scholieren van groep 6, 7 en 8.  
Voor docenten is een beknopte handleiding beschikbaar.

Concept werkvormen en samenstelling: Stichting Vredeseducatie, Jan Durk Tuinier.

Redactie: Renske Heisen, Maud van Meijel, Frans Pollux, Gyonne Schatorjé, Nicola Zwick.

Vormgeving: Osingadesign bno, grafisch en ruimtelijk ontwerp.

Met dank aan: Henk Buskes (Veldeke Limburg), Catharijneconvent Utrecht, Annelies 

Indenkleef-Niellissen, Kasteel Hoensbroek, Meertens Instituut, Leo de Ronde. 

Foto’s en afbeeldingen: 
1. Limburgs Museum. 6. Vanessa Reinsch Gefühlskarten Emoticons. 7. Stichting Vredeseducatie/
Huis van de Jeugd. 8. Limburgs Museum, Wereldpaviljoen Steyl. 9. Limburgs Museum, wikipedia.
org (vlaggen Nederlandse gemeenten). 12. Stichting Vredeseducatie Meindert Keuning.  
13. Illustraties 2 en 5 Frans Mensink. Collectie Limburgs Museum. 14. Stichting Vredeseducatie 
Studio Oost, Jongerenontmoetingscentrum Ysselsteyn, Netherlands American Cemetery 
Margraten. 15. Foto Andre Rieu: Julius Kielaitis Shutterstock, foto Tom Dumoulin: Jan de Wild 
Shutterstock, Limburgs Museum. 16. Keramiekcentrum Tiendschuur, Tegelen. 17. Foto 1 en 4: 
Limburgs Museum. 2, 3, 5, 6, 7: Collectie Continium Kerkrade, Nederlands Mijnmuseum Heerlen 
Eleven Media-60. 18. Limburgs Museum. Foto Paul van Loon: Tuffcat-Media. Foto Jan Raas: 
Fotopersburo Cor Vos, Cuypershuis Roermond. 20. Grondsoortenkaart DNA van Limburg 
bewerking: Hayo van Gemerden, Limburgs Museum. 23. Stichting Vredeseducatie Marleen 
Jagernau. 24. www.mijnwoordenboek.nl/dialect-vertaler. 25. Provincie Limburg. 26. Vanessa 
Reinsch Gefühlskarten Emoticons. 28. Limburgs Museum. 29. Illustraties 1, 3, 5 en 6: Frans 
Mensink. 3, 4, en 6: Limburgs Museum. 31. Thomas Koch, www.pxfuel.com. 32. Archief Elle eten, 
Collectie Hub. Leufkens. 35. Symbolen Catharijneconvent Utrecht. 36. Collectie Jacquo Silvertant, 
Gemeentearchief Venlo, Rudolf Breslauer NIOD, Beeldbank WO2, Regionaal Historisch Centrum 
Limburg. 37. Nationaal Comité 4 en 5 mei, Tienray 75 jaar bevrijd, Limburgs Museum,  
www.dorpsarchief.nl, www.tracesofwar.nl. 38. J. Naseman Regionaal Historisch Centrum 
Limburg, Limburgs Museum, Nederlands verkeersbord J27.svg. 

We hebben getracht alle rechthebbenden van het beeldmateriaal te achterhalen. Personen die 
desondanks menen rechthebbende te zijn, kunnen contact opnemen met de uitgever.

© 2020 Stichting Vredeseducatie Utrecht/Limburgs Museum Venlo
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Oplossingen
Pagina 10: Dictatuur 1940. 
Democratie 1945.

Pagina 13: De handen bewerken 
een vuursteen.

Pagina 14:

Pagina 16: 1A,2C, 3B, 4A, 5B, 6C, 7B, 8C, 9B, 10C

Pagina 20: In de doolhof ligt een kroontje.
Frans neemt mee: Boeken, boeken en nog eens 
boeken. En als er dan nog plaats is in de koffer... 
nog meer boeken.

Pagina 22: In deze volgorde passen de woorden 
in het volkslied: ’t nachtegaaltje – leeuweriks 
– boord – zeewaarts – beemd – kloek – praal – 
zeden – hou – vreugd.
Waarom? B. Wanneer? C.

Pagina 23: 

Dit zijn voorbeelden ZONDER inclusiviteit:
Alleen kinderen die in Limburg geboren zijn, 
mogen meedoen. Kinderen hebben geen 
inspraak.

Pagina 27: Zo lopen de lijntjes:
De mensen hoeven nooit meer om een vis te 
vragen. B.
De honger is meteen over. A.
De hulp is maar voor 1 keer. A.
Mensen kunnen hun hongerprobleem zelf 
oplossen. B.

Pagina 28: Deze 2 uitspraken horen NIET bij 
traditie: De mensen doen allemaal waar ze zin 
in hebben. 140 km rijden op de snelweg. 

Pagina 29: Waar werd de kruik voor gebruikt? 
B. (Muizen lopen meestal langs de muur en als 
je in de hoek een kruik ingraaft, vallen ze daar 
weleens in. Hebbes!) 
Wat is er op de fresco’s te zien?: B. 

Pagina 37: Antwoord B.



Belletje lellen is spannend, maar ook 
leuk. Leg een zakje met zonnebloemzaad 
of een klein cadeautje voor een deur. 
Bel dan aan en ren keihard weg. Kijk 
vanachter een heg of geparkeerde auto 
stiekem naar de reactie van de buurman. 
Eerst kijkt hij heel boos, maar als hij het 
pakje ziet, kijkt hij blij. Als dat zo is, laat 
je dan zien en vraag of hij vroeger ook 
belletje lelde. (Bel niet aan bij mensen 
die slecht ter been zijn. Vergeet het 
cadeautje niet!)

Wie of wat heb je nodig 
om je actie uit te voeren?

 Niets, ik kan het zelf doen.

 Hulp van een vriend of vriendin.

 Geld.

 Steun van mijn ouders.

 _________________________________

 _________________________________
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Wat kun jij doen voor Limburg?Wat kun jij doen voor Limburg?

Bekijk de acties om Limburg nog mooier te maken. 
Zet er een + voor als het haalbaar is voor jou. 
Zet er een – voor als je dat echt niet gaat doen.

 1   Post een foto van iets dat voor 
jou helemaal Limburgs is.

 2   Groet een dakloze of straat-
krantverkoper. Kijk niet weg.

 3   Zoek een gewoonte uit een 
andere cultuur en kijk of je die 
kunt overnemen (zie pag. 19).

 4   Pomp stiekem de fietsbanden  
op van je zus, broer of moeder.

 5   Haal een foto van een  
nieuwssite en maak een  
‘meme’ over Limburg.

 6   Lach veel en breng anderen  
aan het lachen.

 7   Maak met je klas een  
tekening waar anderen  
vrolijk van worden.

 8   Denk na over vooroordelen 
van jezelf en probeer ze te 
ontmaskeren.

 9   Schrijf op wie er allemaal voor 
jou zorgt. Voor wie zorg jij?

 10   Leer het woord ‘vrijheid’ 
zeggen in vijf talen.

 11   Zoek uit welk monument 
er over de Tweede 
Wereldoorlog in je wijk  
of dorp staat.

 12  Wees aardig tegen een 
nieuwe klasgenoot.  
Het is spannend ergens 
nieuw te zijn.

 13   Help iemand met leren 
(daar leer je zelf ook van).

 14   Laat iemand voorgaan in 
de bus of in de winkel.

 15   Doe je mond open als er 
iemand wordt gepest.  
Het is makkelijker als 
 je het samen doet.

 16   Vraag een oude man wat 
hij vroeger voor werk deed.

 17   Kijk als een astronaut  
naar de aarde: we hebben 
er maar één. 

 18   Bedank de schoonmaker in 
je school, op straat of op het 
station.

 19   Ruim met je vrienden 3 
minuten afval van de straat op.

 20   Vraag een oude buurvrouw 
hoe ze leefde als kind zonder 
internet.

 21   Doe bij een ruzie iets totaal 
anders, bijvoorbeeld de ander 
alleen maar gelijk geven.

 22   Sta elke dag 10 minuten stil bij 
wat je doet. Of leer mediteren.

 23   Verstop een klein cadeautje in 
de tas van iemand uit je klas.

 24  Zeg ‘goedemorgen’ tegen 
5 mensen als je naar school 
fietst.

 25   Stuur een leuk appje naar 
iemand die het moeilijk heeft.

“
‘t Is moëi gewaes. Bring mich maar nao 
hoés. Kôm laot ôs nao ‘t zuuje gaon. 
Wao vastelaovend is ôntstaon. Heej bin 
ik gebaore. Gelökkig gewaore.
Lex Uiting, muzikant

Met welk woord zou jij de hele uitspraak 
van Lex kunnen samenvatten? 


