Duur van de opdracht: 3 minuten

9) Veiligheid
Donjon en gracht
Kijk op de achterkant van deze kaart. Ga naar de plek met het kruisje.
Ben je daar? Maak de opdracht.
Ongeveer 700 jaar geleden begon Alart van Driel met het bouwen van
kasteel Hernen. In de loop van de tijd is er veel aan het kasteel veranderd.
Het oudste deel van het kasteel, de donjon, staat er niet meer.
De vierkante toren op de afbeelding is de donjon.
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Kijk goed naar de afbeelding.
Kijk naar het kasteel.
Op welke plek stond de donjon?
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Op de afbeelding kun je zien dat
de donjon een hoge toren was.
Waarom bouwde Alart van Driel
een hoge toren?

Op de afbeelding kun je zien dat de gracht vroeger helemaal om het kasteel liep.
Ongeveer 200 jaar geleden is de gracht aan de voorkant van het kasteel dicht
gemaakt.

c Wat is de functie van een gracht?
d Waarom denk je dat de gracht is dicht gemaakt?

Schrijf de antwoorden op en ga snel terug naar het centrale punt!
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Duur van de opdracht: 5 minuten

8) Goede plek
Keuken
Kijk op de achterkant van deze kaart. Ga naar de plek met het kruisje.
Ben je daar? Maak de opdracht.
Dit is de keuken van kasteel Hernen. Denk eens aan de keuken bij jullie thuis.
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a Wat mis je allemaal in deze keuken? Noem ten minste zes dingen.
b Bijna al het eten dat in deze keuken werd bereid, kwam van de heerlijkheid.
		
Noem zes ingrediënten waar de kasteelheer zelf voor kon zorgen.
c Is het warm of koud in de keuken?
Naast de deur zie je de broodoven. In de middeleeuwen werd veel brood gebakken. De oven was bijna altijd aan. In de middeleeuwen werd boven een vuur
gekookt. Er brandde daarom bijna altijd een vuur in de keuken.

d Zou het in de middeleeuwen warm of koud zijn geweest in de keuken?

Schrijf de antwoorden op en ga snel terug naar het centrale punt!
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