
 
 
 

 

 
Middeleeuwse scholendag vrijdag 9 september 2022 

 
Voorafgaand aan de 17e editie van het Gebroeders van Lymborch Festival in het weekend 
van 10 en 11 september 2022, organiseert Gebroeders van Lymborch junior dit jaar voor de 
vijfde keer een scholendag voor het primair onderwijs. GvLjr is een project dat is bedoeld om 
het verhaal van de beroemdste kinderen uit middeleeuws Nijmegen op een aansprekende 
manier aan kinderen van nu te vertellen. De drie meesterschilders, de Gebroeders Van 
Lymborch, worden nu beschouwd als de grootste schilders van hun tijd. Zeg maar gerust de 
Rembrandts van de Middeleeuwen. Voor meer informatie over de Gebroeders Van 
Lymborch: www.gebroedersvanlymborch.nl  
 

De GvLjr Scholendag is voor alle leerlingen uit groep 5 t/m 8. We hebben een ochtend- of 
een middagprogramma waarin de kinderen in opgesplitste groepen van max. 15, drie 
afwisselende activiteiten krijgen aangeboden. We organiseren deze scholendag dit jaar in 
samenwerking met het Gebroeders van Lymborch Huis, De Bastei en Museum Het Valkhof. 
Zo combineren we middeleeuwse monumenten met ambacht en kunst! 

De vorige scholendag was voor alle deelnemers een leerzame en leuke dag. De kinderen en 
docenten waren zeer enthousiast. De scholen gaven aan een volgende editie zeker terug te 
komen. Doe dit jaar ook mee! 
 

‘We hebben genoten van de activiteiten, het enthousiasme van de begeleiders en de diversiteit in 
activiteiten.’ 

Basisschool de Vossenburcht, Mijke Strik 

 

Wat is er te doen? 
Leerlingen kunnen op vrijdag 9 september helemaal terug naar de Middeleeuwen. We doen 
dat rond het Valkhof, waar eens het grootste kasteel van Nederland stond. In het 
Valkhofpark doe je ambachtelijke workshops, zoals smeden, tingieten, vuurmaken en 
broodjesbakken. Er is ook een goochelaar en je kunt er dansen op middeleeuwse muziek. 
In het Gebroeders van Lymborch Huis aan de Burchtstraat bezoek je de 14e eeuwse kelder 
van het atelier van de kunstenaarsfamilie en ontdek je zo de middeleeuwse stad. In De 
Bastei dwaal je door de middeleeuwse gangen, leer je de kunst van het verdedigen en schiet 
je met een virtueel kanon!  
Samen met Nijmeegse kunstenaars organiseren we in Museum Het Valkhof workshops 
tekenen, schilderen en kalligraferen met tijdloze thema’s in een middeleeuws jasje.  
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Tijdschema        
 
Ochtend 
8.45 aankomst plein Kelfkensbos 
9.00  ontvangst voor Museum het Valkhof 
9.15-10.00 activiteit I 
 10.00-10.15 pauze en wissel (zelf eten en drinken verzorgen) 
10.15-11.00 activiteit II 
 11.00-11.15 pauze en wissel (zelf eten en drinken verzorgen) 
11.15-12.00 activiteit III 
12.00 vertrek 
 
Middag 
12.15 aankomst plein Kelfkensbos 
12.30 ontvangst voor Museum het Valkhof 
12.45-13.30 activiteit I 
 13.30-13.45 pauze en wissel (zelf eten en drinken verzorgen) 
13.45-14.30 activiteit II 
 14.30-14.45 pauze en wissel (zelf eten en drinken verzorgen) 
14.45-15.30 activiteit III 
15.30 vertrek 
 
Hoe kunnen scholen zich aanmelden? 
Scholen kunnen zich voor 16 juli 2022 aanmelden door een mail te sturen naar 
peter@gebroedersvanlymborch.nl   

Daarbij zijn de volgende gegevens van belang: 

1. Naam school 
2. Gegevens van contactpersoon (naam, e-mailadres en telefoonnummer) 
3. Welke groepen + aantal leerlingen (voorkeur ochtend of middag) 
4. Verwachtte aantal begeleiders dat meekomt vanuit de school (per klas 3 begeleiders) 

De kosten voor de scholendag bedragen € 125,- per klas (incl. btw). Wanneer je nog vragen 
heeft kun je contact opnemen met Peter van der Heijden, coördinator educatie Gebroeders 
van Lymborch Junior, peter@gebroedersvanlymborch.nl tel. 06 53 94 44 66 

Het programma is afhankelijk van het aantal inschrijvende klassen. De organisatie deelt de 
groepen in over de activiteiten. Alle activiteiten zijn onder voorbehoud, de inhoud van het 
programma kan nog wijzigen. Ruim vooraf ontvangt de klas een lesbrief ter voorbereiding en 
het rooster voor de verschillende activiteiten. 
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Een greep uit de activiteiten op de GvLjr scholendag 

   
Familieatelier, Gebroeders van Lymborch Huis 

Hier aan de Burchtstraat woonden en werkten rond 1400 de gebroeders Van Lymborch. Hier ontdek je de middeleeuwse 
kelder van het familieatelier, wordt je rondgeleid door schilder Ronaldus en leer je alles over de grootste schilders van de 

Middeleeuwen die hier hun ambacht en kunst leerden. 
 

   
Verdedigingswerk, De Bastei 

Met de klas leer je het sterkste verdedigingswerk van Nijmegen kennen. In De Bastei ontdek je de spannende 
middeleeuwse gangen en mag je schieten met een virtueel kanon! 

 

   
Schervenworkshop, Museum Het Valkhof 

Een tafel met honderden scherven staat voor de klas klaar. Ze vertellen het verhaal van 3000 jaar Nijmeegse geschiedenis 
rond het Valkhof. Bij deze schervenworkshop gaan de leerlingen zelf met de vondsten aan de slag. Een archeoloog helpt 

met het sorteren en onderzoeken. Kun jij iets zinnigs zeggen over al die rare scherven? 



    
Schilden schilderen, Museum Het Valkhof 

Wist jij dat het woord schilderen van het woord schild afstamt? En dat is hoe de gebroeders Van Lymborch het schildersvak 
hebben geleerd, door wapenschilden te schilderen voor de hertog die op het Valkhof woonde. 

Schilder je eigen wapen op je schild en neem het mee naar huis. 
 

     

Zang en dans, Valkhofpark 
Troubadours waren rondreizende muzikanten en dichters. Zij gingen langs de hoven van de adel, maar ook kwamen zij in de 
herbergen en op de markt. De vier muzikanten van Datura maken aanstekelijke muziek en leren jullie samen een hofdans. 

Zelfs de stoerste ridders vinden dit leuk!  
 

     

Kalligraferen, Museum Het Valkhof 
In de Middeleeuwen waren het vooral monniken die konden schrijven. Ze kopieerden hele boeken met de hand, meestal in 
een prachtig handschrift. De letters waren dun en dik, met sierlijke krullen. Kleine kunstwerkjes. Leer je naam schrijven met 

de mooiste letters ooit! 
 

       
Strijdperk, Valkhofpark 

Onder begeleiding van de ervaren ridder Bas leer je veilig omgaan met zwaard, schild en speer. Goed vechten begint met 
discipline en flink trainen. In de Middeleeuwen was vechttraining niet alleen weggelegd voor adellijke jongens. Ook de 

meiden deden ijverig mee.  
 



 

     
Modelschilderen, Museum Het Valkhof 

Meesterschilder Diederik Grootjans leert jullie in een les modelschilderen. Net als de Gebroeders van Lymborch schilderen 
jullie echte modellen na. Laat je inspireren door de middeleeuwen in Museum Het Valkhof en schilder een portret voor 

boven je bed thuis. 
 

   
Tingieten, Valkhofpark 

Snij je eigen logo of voorletter in puimsteen en gebruik dit als sjabloon. Samen met onze Tingieter giet je daarna kokende 
tin in jouw sjabloon. Even laten afkoelen en je hebt een eigen gemaakt tinnen figuurtje dat je  

om je hals kunt hangen of als sleutelhanger kunt gebruiken en mee naar huis kunt nemen! 
 

    
Bordspel, Valkhofpark 

De Gebroeders van Lymborch reisden van Nijmegen naar Parijs en Bourges waar ze opdrachten kregen om kostbare boeken 
te illustreren. Om verf te maken hadden ze zelfs goud en edelstenen nodig. Met het bordspel Levenswerk probeer je het  

moeilijke werk van de Gebroeders af te krijgen voordat de pest uitbreekt. 

 

   
Broodbakken, Valkhofpark 

Onze bakker Jaap leert je hoe je vuur kunt maken met vuursteen, stro en tondel. Als de oven brand kneed je het deeg tot 
een mooi broodje. Daarna zelf afbakken en smullen maar. Eigen brood is toch het lekkerst! 
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