1) De keuken
Ga naar de keuken.
Vraag 1: Bestudeer de voorwerpen op de tafel en in de keuken. Deze voorwerpen werden gebruikt door het
		
personeel. Bekijk deze afbeeldingen goed.

		
		
		

Dit zijn voorwerpen en apparaten die we nu gebruiken. Van welke voorwerpen zie je in de keuken de
oude versie? Schrijf je antwoord op. Welke twee blijven over?

Vraag 2: In de keuken werd hard gewerkt. Er werd gekookt voor de bewoners, voor de gasten en voor al het
		
personeel. Het was hier een drukte van jewelste en het rook hier altijd heerlijk. Noem twee beroepen
		
van mensen die hier werkten. Kies uit:
		

tuinman – kok – jager – keukenmeid – knecht – staljongen – dienstmeid

Vraag 3:
		
		
		

Luister goed naar de geluiden die je hoort. Als het goed is hoor je ook het gekletter van water.
Een waterleiding hadden ze nog niet toen deze keuken werd gebouwd. Hoe kwamen ze hier dan toch
aan water? Hoe werkt het, laat zien aan de begeleider welke beweging je moet maken om het te laten
werken.

5) Het harnas
In de zaal staat een harnas, ga daar naar toe.
In de middeleeuwen, toen het kasteel net gebouwd was, was dit de hoofdverdieping van de woontoren.
Je staat nu op de plek waar toen de ingang van het kasteel was.
Vraag 1: Bekijk het harnas goed. Let op: Je mag het niet aanraken! Dit harnas is versierd. Wat zie je?
		
Noem 3 dingen.
Vraag 2: Dit is een sierharnas. In de 19de eeuw trok men dit soms aan om de middeleeuwen na te spelen.
		
Vroeger, tijdens de middeleeuwen, werd een harnas ook gedragen. Waarvoor en door wie?
Vraag 3: Het harnas bestaat uit verschillende onderdelen.
		
		
		
		

1. Beenstukken
2. Armstukken
3. Helm
4. Borststuk
5. Schouderstukken
In welke volgorde werd alles aangetrokken? Zet de nummers op de juiste volgorde. Al deze onderdelen samen maakt het tot een zwaar harnas. Wat zou je er van vinden als je het zelf aan zou moeten
trekken?

Vraag 4:
		
		
		
		

Wat hoort er nog meer bij om deze uitrusting compleet te maken?
Een hoed met een veer
Een rieten mand
Een houten knots
Een schild

