Welkom in huis Verwolde!
Beste leerlingen,
Welkom in Huis Verwolde! Mijn naam is Françoise en toen ik net zo oud was als jullie, woonde ik hier. Mijn vader en moeder waren baron en barones van Verwolde.
Het was een verrukkelijk huis, waar allerlei avonturen te beleven vielen. Er was altijd
wel iets te doen! Verstoppertjes spelen, rennen door de tuin, rovertje spelen, toneelstukjes opvoeren: nooit verveelden we ons! Dat kwam ook omdat er altijd mensen in
huis waren.
Ik ga jullie meenemen door mijn huis en mijn tuin. Gebruik de plattegronden, lees de
opdrachten goed en beantwoord de vragen die ik je stel. Wees wel voorzichtig want
de spullen die in huis staan, zijn heel oud en waardevol! En in de tuin moet je oppassen dat je niet op de randen van het gras gaat staan. De tuinman heeft daar veel
werk aan gehad.

Ik wens jullie veel plezier met het speuren door dit prachtige huis en de mooie tuin!
Françoise Bonger - barones Van der Borch van Verwolde

Werken in het onderhuis
Iedere kamer heeft een andere naam. Die naam heeft te maken met wat er in die kamer gebeurde.
Vraag 1: Bekijk de plattegrond en bestudeer de lijst met beroepen. Deze mensen werkten hier. Loop rond en
		
bekijk de kamers. Kies per kamer iemand uit de beroepenlijst die het beste bij de kamer past. En trek
		
een lijntje van de kamer naar het beroep.
Kamer		
Beroep
Linnenkamer
De kokkin kookte voor familie, gasten en het personeel
Keuken		
De dienstmeid poetste het huis, dekte de tafel en bediende de familie
Waskeuken
De linnenmeid waste alles met de hand,
			
daarna werd de was te drogen opgehangen en gestreken
Wijnkelder					
Kolen hok en stookkelder
De jachtopziener zorgde voor het wild
Poetskamer
De koetsier sliep in de knechtenkamer
Wildkelder
De staljongen sliep in de knechtenkamer
Appelkelder
De huisknecht poetste het zilver en koos de wijn uit voor bij het diner
Bloemenkelder
De rentmeester inde de pacht van de boeren en hield de administratie bij
Knechtenkamer
De tuinjongen bracht verse groenten en fruit
Rentmeesterskamer
De werkmeid haalde hout en kolen
Voorraadkelder
De tuinman zorgde voor de bloemen 		
					
Vraag 2: Denk eens aan jouw beroep. Wat is jouw kamer? Ga naar die kamer. Wat deed je hier?
		
Het kan zijn dat jouw beroep er niet bijstaat, hoe zou dat kunnen? Leg uit.

