
 
 

 
 

  

Feest in de Middeleeuwen betekende: samen vieren met de 
groep mensen waar je bij hoorde. Bijvoorbeeld jouw gilde, 
jouw stad of familie.  

Om de feestvreugde te verhogen, werden er vrolijk gekleurde 
vaandels, een soort vlaggen, altijd duidelijk in het zicht 
geplaatst of meegedragen in een optocht of processie. 

 

Dat vaandel was een soort visitekaartje, maar dan van stof en 
gedragen op een stok. Een visitekaartje waaraan je kon zien 
bij wie je hoorde en wat je vertegenwoordigde. 

 

Meer daarover kun je leren in de digitale lesbrief op de 
website van de jeugdmonumentendag.  

 

Elk jaar wordt groep 6 uitgenodigd op de 
jeugdmonumentendag en bij die uitnodiging in de lesbrief, 
hoort dan ook altijd een opdracht.  

Dit jaar is de opdracht een beetje anders……. 

 

Het is de bedoeling dat ELKE SCHOOL dit jaar ÉÉN vaandel 
maakt. Dit vaandel wordt elk jaar daarna weer opnieuw 
gebruikt op de jeugdmonumentendag. 

De vaandels worden bewaard in het depot van de 
Jeugdmonumentendag en gaan dus NIET mee terug naar 
school. 

 

Elke school ontvangt bij deze brief een lap canvas. Die lap 
wordt jullie schoolvaandel. Let op: voorzie de lap maar aan 
één kant van jullie creatie. Wij werken deze lap daarna af tot 
een heus vaandel aan een stok, dat jullie tijdens de JMD 
kunnen meedragen. Ideeën kun je opdoen via de digitale 
lesbrief/PowerPoint op: 

https://www.jeugdmonumentendag.com  

 

Op de jaarmarkt wordt bekend gemaakt welke school het 
mooiste en origineelste vaandel heeft gemaakt. 



 
  

Hoe kan deze lap stof een echt vaandel worden: 

 

Gebruik i.i.g. middeleeuwse kleuren bij je ontwerp. 

Let erop dat de naam van de school (en eventueel het logo) 
duidelijk zichtbaar is.  

 

Vlakken kun je bijvoorbeeld opvullen met: restjes stof of vilt, 
gevlochten, gevingerhaakt of gepunnikt koord of watervaste 
textielverf. Geen plastic of ijzerdraad natuurlijk, want dat werd 
in de Middeleeuwen ook niet gebruikt. Je kunt gebruik maken 
van textiellijm, plakvlieseline, of garen om de stof en/of het 
koord te bevestigen. Denk ook aan gebruik van knopen of 
kralen. Borduren kan natuurlijk ook.  

 

Heb je behoefte aan materiaal: op aanvraag bij Lucia Quik 
(kleding@jeugdmonumentendag.com) te verkrijgen . Maar 
wij gaan ervan uit dat draad, garen en stofjes in veel mandjes 
en dozen bij oma’s en tantes of moeders te vinden zijn! 

 

Als de voorkant van het vaandel helemaal naar jullie zin klaar 
is, mag het 

• NIET OPGEVOUWEN!!!! ingeleverd worden  
• op donderdag overdag tussen 10.00 -16.00 uur bij: 

Historische kostuums, gevestigd in de Blokstallen of  
• op andere dagen bij Lucia Quik, Moeregrebstraat 34 in 

Bergen op Zoom.( tel. 0164-244088 ) 
• Inleveren uiterlijk 24 april 2020, dus VOOR DE 

MEIVAKANTIE. Dit garandeert dat wij het vaandel klaar 
hebben staan op de jeugdmonumentendag van 2020! 

 

Vriendelijke groet, Educatieteam JMD 

Lia, Anita, Helma en Yvonne. 

 



 
 
 

  

Jeugdmonumentendag viert feest…. 

Al  25 jaar houden we voor alle groep 6 
leerlingen een Jeugdmonumentendag. 

 

Jullie worden uitgenodigd om dat feestelijk met 
ons te vieren, op 22 juni 2020 

 


