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Festival en andere Erotere podia' Daarnaast is er een optreden van het Zuilens
Fan{are CorPs.

Tildens het weekend is de bar natuurlijk
geopend en kan er gegeten, gebruncht en

kleintjes
lebórreld worden. ook voor de
iijn er voldoende leuke activiteiten' met
natuurlijk een lekker springkussen in het
weiland.
Volg de website van Fort van de Verbeel-

ding voor gedetaiileerde informatie over
(spèel)tijden en verdere updates van het
iestival. www. fortvandeverbeeiding'nl'

Festival'Bij Baltus' wordt georganiseerd
in samenwerking met Emmaus Haarzuilens en Natuurmonumenten. De Vrede
van Utrecht maakt het festival mede
mogelijk. Entree: € 10,- voor het hele
we&end (of een deel daarvan)' Adres:'
Ockhuizerweg 35, 3455 RV Haarzuilens'

eÍ
lagemon (links) vertellen
Madelinde Hageman
Bedenkers von Herrekíiken Carolien E'user en
Foto' s : Kloas Fteíschmann
groep 5/6 b wat de bedoeling is'

Try-out herrekiiken in de Kievit
Harmelen - OPnieuw naar dingen om
ons heen kijken om ze beter te zien dan
op her eerste gezicht. Dat is de definitie
van herrekijken, een combinatie van verrekijker en het woord her, die groep 5/6
van OBS de Horizon uit Harmelen vrijdag
leerde. Tijdens een speurtocht over natuurterrein de Kievit in Harmelen gebrui
ken de leerlingen alle zintuigen om rimpelingen op het water of bepaald lichtval
ie onidekken, zeggen initiatiefneemsters
Carolien Euser en Madelinde Hageman'
Op een leeftijd van negen, tien iaar leren

kinderen functioneel te kijken, rvaardoor
ze onnuttige zaken, zonder dit soort oefeningen, over het hoofd zien.
Zo ziêt een van de kinderen bii het zogenoemde schadur,vstaren in een schaán* uan een boomblad oP de muur een
afbeelding van een vogel. Een lijfie en
vleugeltje van merel. Die aÍbeelding tekent zij vervolgens over op een vel pa-

afgaand inderdaad de website bekeken'
Kaurvgomvlekken en regenplekken vonden ze maar rare kunst. Maar op een an-

dere manier naar dingen kijken kiiken,
vindt ze een belangriike les. 'Ook moest

steeds roepen dat
ze van de planten moesten aÍblijven' en
nu koesteren ze de natuur, en weten we

ik op weg hiernaartoe

wat een lisdodde is. Nameliik een gele

bloem in de sloot.' Het project Henekijken waarbij kinderen op een educatieve
manier beeldende kunst leren maken
door nieuwe beelden te creëren door nog
eens naar een voorwerp te kijken werd
in 2005 genomineerd voor een priis van
Cinekid; ontwerp nieuwe mediatools'

Het plan wint niet, maar wordt wel gesteund door het Amsterdams Fonds voor
de Kunst en inmiddels landelijk aangeboden. Meer informatie op www.herrekijker.nl en www.dekievit-harmelen'nl,i
natuurterein.html.
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Nieuw kunstwerken die zo ontstaan' zryn
het doel van het project, zegt Euser' Het
iespakket bestaat verder uit een tasje met
miteriaal en een waaier met opdrachten
voor buiten. Voorafgaand aan de speurtocht kregen de leerlingen een dvd, een
lesbrief en een inlogcode voor wrvw'her-

het hemd
dat ook lo

Alphen

a,

den word'
zegt

rekijker.nl, rvaar alle foto's, filmpjes en
werkbladen te vinden zijn.

Naast schadulvstaren bestaat de speurtocht uit activiteiten met grappige namen
als 'oorkijken' of kieurkijken. De kinderen doen alle opdrachten het met passie
en plezier, zegt leerkracht Judith Koole'
Samen met haar leerlingen heeÍt ze voor-

eentie,

verkocht.
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muur kan ook een afbeelding van een vo
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