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DE DRAAK VAN DE HAVIXHORST
Edgoedproject

Havesalhe de Havxhorst s ee. btzonder Drents eÉgoed,
gelegen in hel mooe Reestdà|.

ln de zomeí van 2016 zijn in de luin van de havezale 100
dieren le gasl' n een bijzondere beeldenlenloonstel|ng.
Kindeíen kjken hun ogen uii en ontmoeten ter paaise
'De Draeck van de HavxhoÍst

De DÍaeck vaf de Havixhorsi s een espíoiect bestaande

! I een workshop op ocatiè en daaraan vooÍaÍgaand
vooíbereding n de kas dooÍ de egen g roeps ee rkrachi.

De voorbeíeid ng n de k as besiaat uit een serie van

dre koÍle filmples met blbehorende korte lesopdÍachten.

Dit esmaieriaal woÍdl specifiek voor d t lesproject ont\,vikkeld

ln de voorbere ding woÍdl het veÍhaal d(] de ijk rondoÍn
deze eígoedlocate overde havezaie, de baíoktu n en

Degíoep7a hel lale _ alleràal _1er e.ge _ oger gaan z'e-

Op locaiie (in de maand oktober)duiken de kindeÍen n de

wereld van de kunst Ze krijgen een in eiding over plaslic
soep n de oceaan en maken veÍvogens kennis rnet de

afvalelende draak van l\,4aria Koijck.

ÀIaria gaal voor BeeldenpaÍk de Havixhorst eer viende,
ijke grole draak maken van oud ijzer van v/e 3 5 met-ar

hoos Bii oud iizer moeien wë n èt a leèn denker aan
herkenbare vooMerpen a s oud gereedschap en fiersen

maar ook aan kleineÍe deen melaa

Het lijkt alsofde dÍaak uit de gÍond klinrl waardoorwe
hem zo lang kunnen Ínaken al§ we willen door e ke keer

een stuk van de siaart eldeÍs uii de gÍond le aten komen
Hijzou om de HavixhoÍsi heen kunnèn k.u pen.

l\,4aria maakl de leeíingen duidelík hoe ie kunst kan
inzetten om de afvalprob ematiek onder de aandacht le

De kinderen kunnen de draak te elen geven'door her.
schoon afva le voeren. H eídoor etuaren ze dal afvai

eigenl .l ' er besla.l ïaaÍoat-elnateÍaa tswàèÍle
steeds weeí van ales mee kan doen en dat het besl raar
is om achteloos mel afvalom te gaan

Voor hel verzamelen van paslic aivalkunren dooÍ eer-
krachten en/ofvrjw lige.s tassenbolen gemaakt worden

ilidens een workshop van [/1ara Koijck op de HavD(hoísl

Tijdsd!url VooÍbeíeidende les 3x 20 minuten

Workshop tassenboll

door ÍVara Korck voor leeíkrachten

en vriiwillgers op 15 seplember
120 m nulen

Bezoek aan Beëldenpark de

HavixhoÍslr 90 minulen + reisljd

Voorbere dende les: school
(door de eigen groepseerkrach0

WoÍkshop iassenbo : de Havixhorst,

Sch phorsteMeg 34-36, 7966AC

De Sch phorsl

Bézoek aan Bee denpaft de Havix-

horst: De Hav xhoÍst.

Schiphorsterweg 34-36, 7966 AC

De Sch phorst

Begeleiding if het park is aanwezig.
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