
 
LESBRIEF  

PETER VAN DER VELDE 
DICHTWEDSTRIJD 

 

 
Ik bin de Post 

Ik bin de post, die ieder kint 
Ik kom deur hoagel, snaai en wind 

Met mien breiven... en met de kraant. 
Ik bring joe 't allerleste naais 

Oet Nörg en Roon en Eel en Paais 
Ja oet 't heile, heile laand! 

 
Peter van der Velde 1971 

 
Herken je wat woorden? 

De een snapt hier helemaal niks van, 
de ander kan vloeiend Drents.  

 
Juf? Meester? Hoe zit het met jou?  

Een ding is zeker, jullie zitten op school in een  
buurt van een geweldige schrijver  

en dichter van vroeger.  
Hij heette Peter van der Velde en  

als hij nog geleefd had, was hij dit jaar 
100 jaar geworden. 

Helaas kan hij dit niet meer meemaken, 
maar we gaan het toch een beetje vieren.  

 
Waarom? 
Omdat… 

…Hij geweldige gedichten kon schrijven, 
…Hij geweldige verhalen kon schrijven, 

…Hij zelfs ook liedjes schreef, 
…Hij veel voor de Drentse taol heeft betekend, 

…Hij grappig was, net als jullie, 
…Jullie vast ook hele mooie gedichten kunnen 

schrijven en wij dat wel eens willen zien! 

 

 
 

Waarom doe je mee? 
…Omdat je in een gedicht speelt met taal.  

Weer eens wat anders dan een dictee, toch? 
…Omdat je het niet fout kunt doen.  

Alles mag!  En! 
 

 Omdat je………...… beroemd   …………kunt worden. 

 
 

Huh? 
Jazeker! 

Uit de ingestuurde gedichten worden uiteindelijk  
3 winnaars gekozen die in de prijzen vallen. 

De 1e prijs is een foto  

in de krant 
 met het gedicht erbij. Ook komt jouw gedicht  

op een bordje tijdens de opening  
van de Peter van der Velde 

fietsroute.   

 
Die dag fietsen heel veel mensen langs allerlei  

mooie plekken door Noordenveld en op  
de mooiste plekken staat een gedicht van 

 Peter van der Velde en… die van één van jullie!  
 

De 2e en de 3e prijswinnaars krijgen 
Een pot vol met   
lettersnoepjes (Trekwerk) 
dezelfde als op het  
laatste boek (Trekwaark)  
van Peter van der Velde. 

 

Hoe doe je mee? 
Zorg dat die toffe meester of juf van jullie eens  

even met jullie kijkt en luistert naar mooie 
gedichten van Peter van der Velde. 

Praat erover, doe eens een leuk raadspelletje 
als je de Drentse woorden niet direct snapt, 
luister zijn liedjes en lees mee met de tekst.  

Zo leer je zijn werk goed kennen. 

En dan… aan de slag!  

Kies een dichtvorm die jij mooi vindt 
(een rondeel of een elfje, bijvoorbeeld) 

en probeer de sfeer van Peter van der Velde 
te pakken te krijgen. Hij schreef graag over 

dingen die hij miste van toen hij jonger was. 
Ook was het gedicht meestal grappig.   

Het gedicht mag in het Drents, maar dit hoeft niet. 
Klaar? Tevreden? 

Lever je gedicht in bij de meester of juf. Die zorgt ervoor dat 
het daarna op de goede plek komt. Succes en vooral 

VEUL PLEZIER! 



 

Handreiking voor leerkrachten van  groep  
6/7/8 – Dichtwedstrijd Peter van der Velde 
 
Beste leerkrachten, 
 
Maart is de maand van de streektaal, in Noordenveld en 
Drenthe ‘Meertmaond Streektaolmaond’ genoemd. Binnen en 
buiten Noordenveld vinden deze maand allerlei activiteiten 
plaats op het gebied van de streektaal.  
 
Peter van der Velde heeft hier een zeer grote rol in gespeeld. 
 
Natuurlijk hopen we dat ook jullie enthousiast zijn geworden 
over onze Peter van der Velde – Dichtwedstrijd. 
 
Naar aanleiding van de lesbrief zetten we graag een 
handreiking voor de dichtwedstrijd op papier voor jullie. Zo 
hopen we de drempel om een les te wijden aan Peter van der 
Velde te verlagen. 
 
Uiteraard mag je ook volledig je eigen draai geven aan een les 
over het werk van Peter van der Velde. Graag zelfs! 
 
Inleiding: 
Begin met het voorlezen of laten lezen van de lesbrief aan de 
klas.  
 
Het werk van Peter van der Velde is, naast gebundeld in 
boeken, ook te vinden op www.petervandervelde.nl. 
 
Enkele voorbeelden van de site, geschikt voor het 
basisonderwijs zijn: 

- Het verhaal ‘Taol en spelling’ > Klik op ‘Werk’, klik op 
‘Bastiaon Brobbel’; 
 

- Het lied ‘Ik bin de post’ (tekst en muziek) > Klik op 
‘Werk’, klik op ‘Meer’ voor de tekst en klik op ‘Liedjes’ 
en op ‘nagezongen liedjes’ voor het gezongen liedje; 
 

- Het kindergedicht ‘Ik heb een vlo’ (ontstaan tijdens 
een fietsrit, zoals meer werken van Peter van der 
Velde). > Klik op ‘Werk’, klik op ‘Meer’; 
 

- Het verhaal ‘De bevrijding van Roden 1945’ 
(Nederlandstalig). 
 

Behandeling hiervan zou kunnen zijn: 
 

- Zelf voorlezen of laten voorlezen door leerlingen; 
- Behandelen van Drentse streektaol: losse woorden, 

zinnen of hele verhalen; 
- Liedtekst op het digibord laten zien, enkele woorden 

weglaten uit de tekst, lied luisteren en de kinderen 
het woord laten invullen/raden.  

 

 
 
 
 
 
Uitwerking:  
 
Het dichten moet vooral leuk zijn. De succeservaring achten 
wij belangrijk, de dichtvorm niet per se. Maak het comfortabel 
met de kinderen en ga in op de sfeer van de gedichten van 
Peter van der Velde.  
 
De werken van Peter van der Velde hebben een melancholisch 
karakter en een humoristische ondertoon. Een mooie basis om 
ook met kinderen mee aan de slag te gaan. Denken zij wel 
eens na over vroeger? Hoe kun je dit (evt. grappig) vertellen in 
een gedicht? 
 
Uitwerking is aan de jullie zelf. Wordt er een mooie tekening 
bij gemaakt? Maakt de klas er een mooie poster van? Ga je 
aan de slag met poëzie op de ramen? Stap je op de fiets met 
de klas voor extra inspiratie? Verbind je er een creatieve les 
aan? Dit is geheel aan jullie zelf. 
 
Afsluiting:  
 
Is het kind tevreden en heeft hij/zij een leuke les gehad? Is de 
sfeer van Peter van der Velde te proeven in het gedicht? Ga 
hier nog kort op in met de leerlingen en de klas. Daarna 
kunnen alle gedichten, voorzien van naam, worden 
ingenomen. 
 
Iedere school kiest uit alle gedichten van de Peter van der 
Velde - dichtwedstrijd een top 3.  
Deze top 3 mag bij ons worden aangeleverd.  
 
Digitaal naar: kunekejansma@welzijninnoordenveld.nl of per 
post naar Welzijn in Noordenveld,  
t.a.v. cultuurcoach K. Jansma, Schoolstraat 50, 9301 KC Roden.  
 
Let op: Ieder ingeleverd gedicht moet voorzien zijn van 
voornaam, achternaam, klas, school en plaats.  
 
Uit alle inzendingen kiezen wij de top 3 die in de prijzen valt, 
waaronder de winnaar van de hoofdprijs. 
 
Inleveren kan tot en met: 23 maart, 2018!  
De winnaars worden vrijdag 30 maart bekend gemaakt.  
 
Met vriendelijke groet,  
Werkgroep Peter van der Velde – jaar 2018 
 
 
 
 
Werkgroep Peter van der Velde:  
Huus van de taol, Bibliotheek Roden, Historische Vereniging 
Roon, Dorpsbelangen Roderwolde, kunstenaar Fokko Rijkens, 
schrijver Martin Koster, OBS Het Palet en Welzijn in 
Noordenveld. 
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