
Terpen- en Wierdenland opdrachten Hallum

OPDRACHTKAART HALLUM - ONDERZOEK 

Sint Maartenkerk 

Jullie groepje gaat onderzoek doen naar de Grote of Sint Maartenkerk bij jullie  

in het dorp. Deze kerk staat bovenop de terp. 

Op deze kaart staan een aantal onderzoekstips. Deze kun je gebruiken voor het 

onderzoek naar de kerk. Maar misschien kun je nog wel meer informatie vinden. 

Verzamel alle informatie die je kunt vinden en die belangrijk is voor jullie onderzoek.

Maak daarna de onderzoeksvragen.

Onderzoekstips

A. Ga naar de website http://edumobi.terpenenwierdenland.nl/  > klik ‘Hallum’.

 Hier staat een heel verhaal over de geschiedenis van Hallum.  

Lees het verhaal over de kerk.

B. Zoek op Wikipedia de Sint Maartenkerk op.

C. In de kerktoren zit een deur. Boven deze deur zit een mooie beschilderde steen. 

Misschien kun je deze steen aanwijzen tijdens jullie presentie bij de kerk.  

De steen verwijst naar de herbouw van de toren in 1804.

Onderzoeksvragen

1. In welke eeuw is de bakstenen kerk die er nu staat gebouwd? 

2. Is dit de eerste kerk die hier stond? Van welk materiaal was de eerste kerk? 

3. De toren is minder oud dan de rest van de kerk. Waarom is er een nieuwe  

toren in 1804 gebouwd? 

4. Wordt de kerk nog gebruikt? Weet je ook wanneer en door wie?

5. Ga naar Google maps. Zoek het Kerkpad in Hallum op. In het midden van het 

Kerkpad staat de kerk. Dit is het oudste gedeelte van het dorp. Wat valt je  

op aan de straten rond de kerk?

6. Heb je zelf misschien nog een ander bijzonder verhaal over de kerk ontdekt  

dat je graag wilt vertellen?
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opdrachten Hallum 



Terpen- en Wierdenland opdrachten Hallum

VERTEL HET VERHAAL IN JE EIGEN WOORDEN

Sint Maartenkerk

Jullie hebben een aantal vragen beantwoord over de Sint Maartenkerk.  

Stel je nu voor dat je binnenkort als gids een groep toeristen mag rondleiden  

door Hallum. Wat zou je ze dan willen vertellen over de Sint Maartenkerk? 

Schrijf in je eigen woorden een verhaal over de geschiedenis van de kerk.  

Gebruik in je verhaal alle antwoorden die je hebt gevonden.

Tijdens de wandeling mogen jullie dit verhaal voorlezen aan de klas.  

Jullie klasgenoten spelen dan de toeristen. Zorg er daarom voor dat jullie  

verhaal leuk is om naar te luisteren. Wanneer je iets vertelt over de kerktoren  

dan kun je tijdens het voorlezen misschien ook de kerktoren aanwijzen.  

Je verhaal moet duidelijk zijn voor de toeristen. Veel succes!
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Terpen- en Wierdenland opdrachten Hallum

OPDRACHTKAART HALLUM - ONDERZOEK 

Frederik van Hallum en  
het klooster Mariëngaarde

Is het je wel eens opgevallen dat bij de haven een standbeeld staat van een man? 

Deze man heet Frederik van Hallum. Jullie groepje gaat onderzoek doen naar  

deze man. 

Op deze kaart staan een aantal onderzoekstips. Deze kun je gebruiken voor  

het onderzoek naar Frederik van Hallum. Maar misschien kun je nog wel meer 

informatie vinden. Verzamel alle informatie die je kunt vinden en die belangrijk  

is voor jullie onderzoek.

Maak daarna de onderzoeksvragen.

Onderzoekstips

A. Ga naar de website http://edumobi.terpenenwierdenland.nl/  > klik ‘Hallum’.

 Hier staat een heel verhaal over de geschiedenis van Hallum.  

Lees het stuk over Frederik van Hallum.

B. Ga naar http://www.11en30.nu/de-canon-vensters/friesland-als-kloosterland   

en bekijk de canonclip.

Onderzoeksvragen

1. Wanneer leefde Frederik van Hallum?

2. Waarom is Frederik belangrijk voor Hallum? 

3. Hoe heet het klooster dat hij heeft gesticht? En waar stond dit klooster?

4. Hoeveel kloosters waren er in de Middeleeuwen in Friesland?

5. Hoe zag het leven van de monniken eruit? Waar hielden ze zich mee bezig?

6. Heb je zelf misschien nog een ander bijzonder verhaal over Frederik of het 

klooster ontdekt dat je graag wilt vertellen?
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Terpen- en Wierdenland opdrachten Hallum

VERTEL HET VERHAAL IN JE EIGEN WOORDEN

Frederik van Hallum en  
het klooster Mariëngaarde

Jullie hebben een aantal vragen beantwoord over Frederik en het klooster 

Mariëngaarde. Stel je voor dat je binnenkort als gids een groep toeristen  

mag rondleiden door Hallum. Wat zou je ze dan willen vertellen over Frederik  

en het klooster? 

Schrijf nu in je eigen woorden een verhaal over Frederik van Hallum en  

het klooster. Gebruik in je verhaal alle antwoorden die je hebt gevonden.

Tijdens de wandeling mogen jullie dit verhaal voorlezen aan de klas.  

Jullie klasgenoten spelen dan de toeristen. Zorg er daarom voor dat jullie  

verhaal  leuk is om naar te luisteren. Je verhaal moet duidelijk zijn voor de  

toeristen. Veel succes!
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Terpen- en Wierdenland opdrachten Hallum

OPDRACHTKAART HALLUM - ONDERZOEK 

States: de Goslingastate

Jullie groepje gaat onderzoek doen naar de states die in (of in de buurt van)  

Hallum hebben gestaan.

Op deze kaart staan een aantal onderzoekstips. Deze kun je gebruiken voor het 

onderzoek naar states. Maar misschien kun je nog wel meer informatie vinden. 

Verzamel alle informatie die je kunt vinden en die belangrijk is voor jullie onderzoek.

Maak daarna de onderzoeksvragen.

Onderzoekstips

A. Ga naar de website educatie.terpenenwierdenland.nl > klik op ‘Dorpen’ > ‘Hallum’.

	 Lees	de	stukken	over	Goslingastate,	Offingaburg	en	Sythemastate.	

B. Zoek op Wikipedia op het woord ‘Stins’. 

C. Er zijn soms nog sporen van de states terug te vinden in Hallum. Wist je dat  

het grote toegangshek bij het beestenparkje van de Goslingastate is geweest?  

Op het terrein van de Goslingastate staat nu een boerderij (achter het  

beestenparkje).

Onderzoeksvragen

1. In en om Hallum hebben meerdere states gestaan.  

Welke 3 worden genoemd op de website Terpen en Wierdenland?

2. Wat is een state? En hoe zien states eruit?

3. Wat voor mensen woonden op een state?

4. Waarom zijn er nu geen states meer in Hallum?  

Wat is er met de gebouwen gebeurd?

5. Heb je zelf misschien nog een ander bijzonder verhaal over de states  

ontdekt dat je graag wilt vertellen?
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Terpen- en Wierdenland opdrachten Hallum

VERTEL HET VERHAAL IN JE EIGEN WOORDEN

States: de Goslingastate

Jullie hebben een aantal vragen beantwoord over states. Stel je voor dat je 

binnenkort als gids een groep toeristen mag rondleiden door Hallum.  

Wat zou je ze dan willen vertellen over de states?

Schrijf nu in je eigen woorden een verhaal over states. Gebruik in je verhaal  

alle antwoorden die je hebt gevonden.

Tijdens de wandeling mogen jullie dit verhaal voorlezen aan de klas.  

Jullie klasgenoten spelen dan de toeristen. Zorg er daarom voor dat jullie  

verhaal leuk is om naar te luisteren. Je verhaal moet duidelijk zijn voor de  

toeristen. Jullie verhaal kan verteld worden bij het hek van Goslingastate.  

Vertel de toeristen ook over dit hek. Veel succes!
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Terpen- en Wierdenland opdrachten Hallum

OPDRACHTKAART HALLUM - ONDERZOEK 

Gedempte Haven

Jullie groepje gaat onderzoek doen naar de haven en het vervoer over water.

Op deze kaart staan een aantal onderzoekstips. Deze kun je gebruiken voor het 

onderzoek naar de haven. Maar misschien kun je nog wel meer informatie vinden. 

Verzamel alle informatie die je kunt vinden en die belangrijk is voor jullie onderzoek.

Maak daarna de onderzoeksvragen.

Onderzoekstips

A. Ga naar de website http://edumobi.terpenenwierdenland.nl/  > klik ‘Hallum’.

 Hier staat een heel verhaal over de geschiedenis van Hallum.  

Lees het verhaal over de Gedempte Haven.

B. Ga ook naar https://www.terpenenwierdenland.nl/het-verhaal/verhaal-hallum/ 

> lees het stuk over de trekvaart.

C. Zoek op Wikipedia naar ‘trekvaart’.

Onderzoeksvragen

1. Wat betekent het woord ‘gedempt’? Je kunt het antwoord opzoeken op internet.

2. Hoe zag de Gedempte Haven er vroeger uit? Is er veel veranderd?

3. Het water van de gedempte haven was vroeger verbonden met de Hallumer 

vaart. Dit is een trekvaart. Welk vervoersmiddel werd gebruikt op een trekvaart?

4. Waarom loopt er een pad naast de trekvaart?

5. De trekvaart was belangrijk voor de economie. Vervoer via land was vroeger 

moeilijk omdat er nog geen auto’s waren en geen goede wegen. 

Wat werd er allemaal vervoerd via de trekvaart?

6. Heb je zelf misschien nog een ander bijzonder verhaal over de haven of de  

vaart ontdekt dat je graag wilt vertellen?
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Terpen- en Wierdenland opdrachten Hallum

VERTEL HET VERHAAL IN JE EIGEN WOORDEN

Gedempte Haven

Jullie hebben een aantal vragen beantwoord over de Gedempte Haven en  

over de Hallumer vaart. Stel je voor dat je binnenkort als gids een groep  

toeristen mag rondleiden door Hallum. Wat zou je dan willen vertellen over  

de Gedempte Haven? 

Schrijf nu in je eigen woorden een verhaal over de haven en het vervoer  

over de vaart. Gebruik in je verhaal alle antwoorden die je hebt gevonden.

Tijdens de wandeling mogen jullie dit verhaal voorlezen aan de klas.  

Jullie klasgenoten spelen dan de toeristen. Zorg er daarom voor dat jullie  

verhaal leuk is om naar te luisteren. Je verhaal moet duidelijk zijn voor de  

toeristen. Veel succes!
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Terpen- en Wierdenland opdrachten Hallum

OPDRACHTKAART HALLUM - ONDERZOEK 

Beschuitfabriek ‘De Volharding’

Jullie groepje gaat onderzoek doen naar de beschuitfabriek bij jullie in het dorp.  

Deze fabriek staat vlakbij de haven. 

Op deze kaart staan een aantal onderzoekstips. Deze kun je gebruiken voor het 

onderzoek naar de fabriek. Maar misschien kun je nog wel meer informatie vinden. 

Verzamel alle informatie die je kunt vinden en die belangrijk is voor jullie onderzoek.

Maak daarna de onderzoeksvragen.

Onderzoekstips

A. Ga naar de website http://edumobi.terpenenwierdenland.nl/  > klik ‘Hallum’.

 Hier staat een heel verhaal over de geschiedenis van Hallum.  

Lees het verhaal over De Volharding.

B. Kijk ook op www.meulenholland.nl/overons

Onderzoeksvragen

1. Wanneer begint Hessel van der Meulen een beschuitbakkerij?

2. Waar staat de eerste bakkerij?

3. De bakkerij wordt te klein, daarom komt er een fabriek.  

Waar staat de fabriek en hoe heet de fabriek?

4. Wat gebeurt er met bedrijven in de 19e en 20e eeuw?

5. In welke bouwstijl is de fabriek gebouwd? Waar herken je dat aan?

6. Wat wordt er tegenwoordig allemaal door Van der Meulen gemaakt?  

En waar maken ze dat?

7. Heb je zelf misschien nog een ander bijzonder verhaal over de fabriek  

ontdekt dat je graag wilt vertellen?
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Terpen- en Wierdenland opdrachten Hallum

VERTEL HET VERHAAL IN JE EIGEN WOORDEN

Beschuitfabriek ‘De Volharding’

Jullie hebben een aantal vragen beantwoord over de beschuitfabriek in het dorp.  

Stel je voor dat je binnenkort als gids een groep toeristen mag rondleiden door 

Hallum. Wat zou je ze dan willen vertellen over de beschuitfabriek?

Schrijf nu in je eigen woorden een verhaal over de geschiedenis van de fabriek. 

Gebruik in je verhaal alle antwoorden die je hebt gevonden.

Tijdens de wandeling mogen jullie dit verhaal voorlezen aan de klas.  

Jullie klasgenoten spelen dan de toeristen. Zorg er daarom voor dat jullie  

verhaal leuk is om naar te luisteren. Wanneer je iets vertelt over de bouwstijl  

dan kun je tijdens het voorlezen misschien ook aanwijzen waar je dat aan  

kunt zien. Je verhaal moet duidelijk zijn voor de toeristen. Veel succes!
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