
VAN HET
ONTDEK DE WERELD 

JODENDOM,

EN DE ISLAM
CHRISTENDOM



BEGRAAFPLAATS 
HEILIG LANDSTICHTING 

EN CENAKELKERK

Hof van 
olijven

Romeins aquaduct

Vr
ed

es
pa

d

TEL. 024 382 3110 | WWW.MUSEUMPARKORIENTALIS.NL

PLATTEGROND

1

2

3
4

5

7

8

9

6



Wat een bofkont ben jij! Vandaag ga je op reis door 
Museumpark Orientalis. Je reist dwars door de natuur. 
Onderweg kom je allerlei dorpjes tegen. Hier maak je kennis 
met verschillende culturen en geloven. Je kunt zien hoe de 
mensen leefden. Soms reis je zelfs even terug in de tijd! 
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WELKOM BIJ

     MUSEUMPARK

              ORIENTALIS

Ik ga op reis en ik neem mee…

 Deze reisgids, hierin vind je informatie en allerlei leuke   
 weetjes. 
 
 Een echte landkaart natuurlijk! Zo kun jij overal de weg   
 vinden en weet je precies waar allerlei leuke opdrachten  
 te vinden zijn. 

Heel veel plezier en goede reis!
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In het museumpark wandel je door een bijzonder stukje natuur. 
De bergen en dalen in het park zijn ontstaan in de ijstijd. Dat is  
héééél lang geleden. Meer dan honderdvijftig duizend jaar! 
Ook zijn er veel bijzondere bomen in het park te zien. Sommige 
zijn al héél oud. Sommige mensen noemen de bomen heilig.

De tamme kastanjeboom 
is door de Romeinen naar 
Nederland gebracht. Hier 
zie je een kastanjeboom 
van wel 250 jaar oud! 
In de herfst vallen de 
rijpe vruchten van 
de boom. Eekhoorns, 
kraaien, muizen, wilde 
zwijnen en mensen eten 
tamme kastanjes. Je 
kunt ze schillen en rauw 
eten, maar ook poffen, 
roosteren of koken.

Veel mensen vinden de 
vijgenboom heilig. De 
vijgenboom zorgt voor 
eten. Een vijg is fruit 
dat je vers of gedroogd 
kunt eten. De boom zorgt 
ook voor veiligheid. De 
bladeren geven veel 
schaduw en zijn een 
fijne plek om even uit te 
rusten. De bladeren zijn zó 
groot, dat Adam en Eva ze 
gebruikten als kleding. 

WEETJE WEETJE
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De witte moerbei is een 
bijzondere boom. De 
zijderups eet de bladeren. 
Zijde wordt gebruikt om 
kleding te maken. Het is 
super zacht en glanzend. 
Het is een erg luxe stof. 
Vroeger werd de stof 
helemaal vanuit China 
naar Europa gebracht. 
Dwars door de woestijn. 
Deze route wordt de 
zijderoute genoemd. 

De Libanonceder is een 
boom die wel 40 meter 
hoog kan worden. Het 
sterke hout werd vroeger 
gebruikt om schepen 
mee te maken. En later 
ook spoorlijnen. Het 
hout ruikt heerlijk! De 
Libanonceder is nu een 
kwetsbare boom. 
We moeten er extra 
zuinig op zijn. 

WEETJE WEETJE
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JOODS DORP

       BETH JUDA

Beth Juda is een voorbeeld van een Joods plattelandsdorpje in 
het Midden-Oosten. Het dorp ligt veilig op een heuvel. Voor het 
dorp liggen kleine akkertjes. Die werden gebruikt om groenten 
en kruiden te verbouwen.

Loop langs de akkertjes, gebruik je ogen én neus. Ontdek de 
verschillende kruiden: munt, lavendel, tijm en nog veel meer. 
Ruiken ze lekker? Welke is jouw favoriet?

OPDRACHT 1
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Vooraan in het dorp zie je een bron. Hier konden de mensen water 
halen. Water is heel belangrijk in het Midden-Oosten. Het is er 
warm en droog. Voor de mensen in het dorp is de bron daarom 
heilig. In de huisjes kun je zien hoe de mensen vroeger leefden. 
Er was plek voor iedereen. Mensen leefden er samen met hun dieren. 

Joden geloven in één god, Jahweh. Hij is de Schepper van alles. 
In het dorpje vind je een synagoge, dat is een ander woord voor 
gebedshuis. In de synagoge komen joden samen om te bidden, te 
vieren en te leren. Het heilige boek van de joden is de Thora. Ga op 
zoek naar de synagoge en neem een kijkje!

Helemaal bovenin verlaat je het dorp Beth Juda. Stel je even voor 
dat hier ezels, geiten en schapen liepen. Een eindje verderop vind 
je een herdersveld met een herdersgrot. Daar konden herders met 
hun kudde overnachten.

Om hun kudde te beschermen tegen rovers en wilde dieren, 
bouwden de herders een omheining van stenen om de grot. 
Jij kunt de herders helpen. Ga op zoek naar een steen. Leg de 
steen op de omheining. Als er dan iemand over de omheining 
klimt, valt de steen eraf en weet de herder dat er iets aan de 
hand is.

OPDRACHT 2



Het is belangrijk dat er altijd een flinke voorraad hout ligt. 
Zo kunnen reizigers die aankomen meteen een warm vuurtje 
maken. Jij kunt ze verrassen door in het bos hout te sprokkelen 
en dit onder de trap achter te laten. 

OPDRACHT 3
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KARAVANSERAI
Als je op reis bent dan moet je een veilige plek vinden om te 
slapen. De karavanserai is zo’n plek. Het is een soort herberg 
midden in de woestijn. ’s Avonds gaan de deuren dicht en is 
iedereen veilig. De gasten in een karavanserai brengen hun 
eigen eten en slaapspullen mee. Het lijkt een beetje op een 
moderne camping.



Vóór de karavanserai staan houten kamelen. Klim er eens op en 
stel je voor dat je op deze manier rondreist. Dat is nog eens iets 
anders dan reizen met de fiets, auto of trein!

OPDRACHT 4
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Veel reizigers in het Midden-Oosten gebruiken kamelen om 
mee rond te trekken. Kamelen lopen ongeveer 40 kilometer 
per dag. Ze kunnen wel 250 kilo op hun rug dragen... dat is net 
zoveel als 10 kinderen! Ook kunnen kamelen 5 dagen zonder 
eten en drinken. Dat komt omdat de kameel een bult op zijn 
rug heeft. Daarin wordt vet opgeslagen. Als de kameel honger 
heeft, dan kan hij van dit vet leven. Handig hè?

WEETJE

Zo, tijd om even uit te rusten. Vanaf het dakterras heb je een mooi 
uitzicht. Klim naar boven, maar pas op dat je niet valt! De treden 
in een karavanserai zijn expres ongelijk gemaakt, zodat de dieren 
niet naar boven gaan.  
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ARABISCH DORP

    OMANI

Via het meertje trek je verder richting Omani. Langs de weg is 
een falaj te zien. In Oman heeft elk dorp een eigen falaj. Dat is 
een brede goot van beton of aarde waarin water uit de bergen 
naar het dorp wordt vervoerd. De falaj zorgt ervoor dat er altijd 
vers water is in het dorp. Als het warm is, is het lekker om je 
voeten er in af te koelen. Probeer maar eens!

In Omani kom je van alles te weten over het geloof van de 
moslims, de Islam. Moslims geloven dat Allah de enige god is. 
De Koran is het heilige boek van de islam.
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In Omani kun je allerlei Arabische huisjes vinden, neem maar 
eens een kijkje! Er is ook een Arabisch schooltje. Arabisch is 
een wereldtaal. In héél veel landen wordt Arabisch gesproken. 
Arabisch wordt van rechts naar links geschreven. De cijfers 
worden wel van links naar rechts geschreven.

Voor dit Arabische spelletje moet je een steentje zoeken. 
Gooi om de beurt een steentje. Ga daarna bij je steentje staan. 
Pak je steentje op. Probeer met je steentje één van de andere 
steentjes te raken. Als je een ander steentje raakt, mag je 
nog een keer. Je mag het steentje dat je raakt houden. Wie de 
meeste steentjes verzamelt heeft gewonnen.

OPDRACHT 5

Hallo =
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ROMEINSE 
        STRAAT

Welkom in de Romeinse straat Jeruzalem. Jeruzalem een heilige 
stad voor jodendom, christendom en islam. De Bijbel is het 
heilige boek van de christenen. In de Bijbel staat het verhaal over 
de schepping van de aarde en de mens door God. En er staan 
verhalen in over het leven van Jezus Christus. 

Vroeger woonden er in Jeruzalem heel veel mensen met 
verschillende culturen: Grieken, Egyptenaren en Romeinen. 
Hun huizen zijn allemaal verschillend. Kijk maar eens goed rond. 
Er is van alles te zien en te ontdekken!
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Heb je het Romeinse huis al goed bekeken? Dit kun je herkennen  
aan de rode bakstenen. De Romeinen waren goede bouwmeesters. 
Toch gebruikten ze nooit een meetlat, daar gebruikten ze hun 
lichaam voor! 

1 VOET   Is de lengte van een voet

1 VINGERBREED  Is de breedte van een wijsvinger

1 HANDBREED  Is de breedte van een hand

1 EL    Is de lengte van de elleboog tot het langste 
   vingertopje

1 ARMLENGTE  Is de lengte van de schouder tot het 
   langste vingertopje

1 SPANWIJDTE Is de lengte tussen de vingertopjes met 
   gespreide armen

Nu mag jij gaan meten! 

• Hoeveel voet is de lengte van je vriendje of vriendinnetje?
• Hoeveel el zit er tussen de witte pilaren van het Romeinse huis?
• Hoeveel spanwijdte is de voorkant van het Egyptisch huis?

OPDRACHT 6
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In het Egyptisch huis zie je mooie tekeningen van Egyptische 
goden. De Egyptenaren geloofden dat heel veel goden en 
godinnen de wereld hadden gemaakt. Ze gaven de goden het 
lijf van een mens en het hoofd van een dier. Dit deden ze om alle 
goden een beetje uit elkaar te kunnen houden. 

De Egyptenaren hadden geen letters. Ze gebruikten allerlei 
tekeningen om hun woorden te schrijven. Deze tekeningen 
worden hiërogliefen genoemd. Dat betekent heilige tekens.

Wil jij Egyptisch leren schrijven? Probeer dan je naam eens te 
schrijven in hiërogliefen.

JOUW NAAM:

OPDRACHT 7

EGYPTISCH HUIS
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Je bent nu aangekomen bij de woestijn. In de woestijn leven de 
bedoeïenen, een herdersvolk. Hele families trekken samen met 
hun dieren door de woestijn, op zoek naar vers water en gras. 
Wanneer ze eten voor de kudde schapen, geiten en kamelen 
hebben gevonden zetten ze hun tentenkamp op.

Kom je ook even lekker zitten afkoelen of opdrogen in de 
tenten? Misschien wil jij zelf wel een tent of hut proberen te 
bouwen? Je mag daarvoor oud hout en afgevallen takken uit 
het bos gebruiken.

Zoek een steentje wat je mooi vindt, een takje, een bloem 
of een beetje zand en neem het mee naar huis als een mooi 
aandenken aan jouw reis. 

OPDRACHT 8

OPDRACHT 9

Je reis zit er bijna op… hoe was het? Reizigers nemen vaak kleine 
souvenirs mee. Zo kunnen ze thuis terugdenken aan hun reis. 
Dat mag jij ook doen!

De bedoeïenen noemen hun tent ‘beth shar’. Dat betekent 
‘huis van haar’. De tenten worden gemaakt van grote lappen 
stof van geitenhaar. Geitenhaar is heel bijzonder. Bij nat 
weer blijft de tent waterdicht. En bij droog weer kan de 
wind door het doek kan waaien. Zo blijft de tent lekker koel.

WEETJE


