
 

LES 3: REFLECTIELES: TWICKEL, DE TOEKOMST VAN HET LANDGOED EN HET KASTEEL  

Deze afsluitende les wordt gegeven op school door de docent. Er wordt teruggeblikt op wat er is 

beleefd en geleerd.  

 

KENMERKEN 

Tijd: maximaal 60 minuten 

Les wordt gegeven: door de eigen docent 

Benodigde materialen: Bijlage bij les 3: werkblad; 

  afbeelding met informatie voorgevel Twickel; 

  dia bruidspaar Roderik en Liesbeth 

  dia familiewapen Twickelo in powerpointpresentatie; 

  briefpapier of een briefkaart en de bouwplaat van Twickel.  

 

LESONDERDELEN  

 

1. Reflectie: wat hebben we beleefd/geleerd?  
Start met een kring- of groepsgesprek en bespreek de volgende onderwerpen en vragen:  

Je bent op bezoek geweest bij landgoed Twickel en je 

mocht zelfs naar binnen in het kasteel. 

• Wat heb je gezien?  

• Wat was bijzonder?  

• Wat kun je vertellen over het gebouw kasteel 

Twickel?  

Toon bij deze vragen de afbeelding van de voorgevel van 
het kasteel. 

Cultureel erfgoed, zoals kasteel Twickel, is kostbaar. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan, van 

het kleinste kopje van porselein om thee uit te drinken tot de grootste koets om mee op reis te gaan. 

• Wat zou jij belangrijk vinden om te bewaren? 



 

Kasteel Twickel wordt bewoond door Roderik en Liesbeth zu Castell-

Rüdenhausen. In 2014 vierden zij hun huwelijk op kasteel Twickel. Een jaar 

later is hun zoontje Alexander er geboren en het jaar daarop Herman. Nu 

wonen zij met z’n vieren in een deel van het kasteel. 

• Wat denk jij, zou Alexander of Herman later de nieuwe kasteelheer 

willen worden en op het kasteel blijven wonen?  

• Zou jij er willen wonen, waarom, en met wie? 

Toon uit de powerpointpresentatie de dia van bruidspaar Roderik en Liesbeth 
op de brug voor kasteel Twickel. 

 

2. Werkblad 

Bespreek de opdracht op het werkblad bij les 3. Toon uit de powerpointpresentatie de dia met het 

wapen van de familie Van Twickelo. Laat leerlingen zelfstandig aan de opdracht werken.  

Verzamel na afloop de brieven en stuur die in een grote envelop naar: Stichting Twickel, Postbus 2, 

7490 AA Delden, o.v.v. Erfgoededucatie. Afgeven op de Rentmeesterij aan de Twickelerlaan 6 mag 

natuurlijk ook. 

 

3. Bouwplaat 

Laat de leerlingen de bouwplaat van Kasteel Twickel in elkaar zetten.  

 

 


