
Het grote 
anti-verveelboek

van het
Streekarchivariaat
Noordwest-Veluwe



Dit boek is van:

Ik ben geboren op:

Dit vind ik een mooi 
geschiedenisverhaal:

En dit is 
mijn 

portr
et:

Psst! We vinden het leuk als je met ons een foto wilt delen van je boek! 
Die mag je e-mailen naar info@snwv.nl! Wel eerst even je ouders vragen, 
natuurlijk!



Zoek de 10 verschillen!



Je eigen geheimschrift?
Wist je dat je in een archief van alles vindt? Zelfs brieven in geheimschrift! 
In het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe hebben we ook een brief 
gevonden in geheimschrift. Gelukkig zat de oplossing erbij! 

Geheimschrift werd vaak gebruikt 
door mensen, die niet wilden dat 
andere mensen begrepen wat er in 
de brief stond. Alléén de mensen 
met de oplossing konden de brief 
lezen. 

Hiernaast vind je de oplossing, 
die ook wel een 'sleutel' wordt genoemd.
Schrijf jij je eigen brief in het geheimschrift? 
Stuur 'm naar je vrienden óf naar het Streekarchivariaat! 
Je kan 'm opsturen naar: 
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe 
t.a.v. geheimschrift
Zuiderzeestraatweg Oost 19
8081 LA Elburg



Ben jij een echte bikkel?
Die vraag heb je vast wel eens gehad! Bikkelen een heel ouderwets spelletje! 
Hieronder zie je een foto van kinderen in Nunspeet die aan het bikkelen zijn.

 

Ook bikkelen? Zoek 5 kleine en platte steentjes. 
Leg ze op de bovenkant van je hand en gooi omhoog. 

Draai je hand als de steentjes in de lucht zijn 
en vang ze op met je handpalm.

Alle vijf weer gevangen? Dan ben jij een echte bikkel!



Doolhof! 
De Elburger botter wil gaan vissen op de Zuiderzee, help jij hem de weg te vinden?



Ben je wel eens op een kasteel geweest? 
Dan heb je vast wel een familiewapen gezien! 

Dat is vaak een soort logo van een familie.
In de middeleeuwen hadden belangrijke 

mensen vaak een familiewapen.
Daaraan kon je zien dat ze belangrijk waren!
In een tijd waarin veel mensen niet konden 
lezen en schrijven was dat best belangrijk! 

Gemeentes hebben vaak ook een wapen. Dat 
wordt gebruikt op brieven! 

Een wapen krijg je niet zomaar! De Raad van 
Adel moet je ontwerp eerst goedkeuren!

Een wapen?!



Maak je eigen familiewapen!



Memory! 
Knip alle plaatjes uit, plak ze op karton en spelen maar! 



Memory! 
Knip alle plaatjes uit, plak ze op karton en spelen maar! 



Misschien ben je wel eens op Urk of in 
Staphorst geweest en heb je toen mensen 
gezien, die in ouderwetse kleding liepen.

Dat heet klederdracht! 
Vroeger op de Veluwe droegen mensen

 ook klederdracht! 

De klederdracht veranderde ook met je leeftijd,
 dat zie je hierboven.

Rechts zie je een klein meisje, dan een tiener, 
daarnaast een moeder en helemaal links een oma! 

 
Natuurlijk hadden jongens ook klederdracht aan!

PS. kun jij het katje op deze pagina vinden?

Veluwse klederdracht!



Kun jij Middeleeuws lezen?
In de middeleeuwen hadden mensen nog geen computers en schreven ze met 

de hand. Veel mensen kunnen nu dat nu niet meer lezen. 
Het lezen van middeleeuws schrift heet met een moeilijk woord: Paleografie.

Verbind jij de juiste woorden met elkaar? Dan ben je een echte Paleograaf!
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bidden
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Volg ons ook op:

@snwveluwe

@snwveluwe

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Het grote 
anti-verveelboek

van het
Streekarchivariaat 
Noordwest-Veluwe

is een productie van

je mag alles in dit boek delen met vrienden, 
familie en alle mensen die je kent.

Noem je het 
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe 

wel als bronvermelding?
Daar worden we heel blij van!

Dit is een ontwerp van Mariëlle Bos


