
 

Het klooster ter Apel 
7:50 Moesten wij aanwezig zijn. 

7:59 vertrokken wij van school 

8:57 kwamen wij aan bij het klooster in ter Apel 

10:56 vertrokken we van het klooster van ter Apel 

11:58 kwamen we aan 

Verhaal: 
We gingen naar de bus en we reden naar ter Apel om een bezoekje te brengen aan het 

klooster. We werden meteen goed ontvangen door drie vrouwen twee daar van waren in 

een middeleeuws pak en een in gewone kleding. T. was de gelukkige hij mocht het klooster 

openen. We gingen een zaal in daar kregen wij de eerste uitleg over het Klooster. Toen 

kregen we een pak aan van monniken die was heel erg mooi. We kregen nu een rondleiding 

in het klooster van ter Apel. Tijdens de rondleiding mochten we ook in het zieken bed liggen 

de kamers waar de monniken sliepen waren tegenover de zieken zalen ze hadden de kamers 

van de monniken niet na gemaakt. We gingen hierna in de kerk het was heel mooi. We 

hebben ook nog een speurtocht gedaan en dat was buiten in de kruiden tuin dat was ook 

heel erg leuk. Toen kregen we nog een filmpje te zien die over die tijd ging. Toen gingen we 

weer naar de bus en we reden toen naar huis 

Het was super gaaf!!!!!!!!!!!! 

 
Groep 7 ging naar het klooster in Ter Apel. Het klooster was in de 15e eeuw gebouwd en was heel 

groot en mooi. Er woonden monniken. Op zolder was het kleine ziekenhuis waar patiënten met 

ziektes zoals de pest lagen. In de ochtend gingen ze bidden om half 4. Dat deden ze in de grote zaal. 

En in de kruidentuin waren er kruiden voor mensen die ziek zijn. Zo ziet het klooster eruit. 

 

                 Klooster Ter Apel. 

We zijn met de hele klas naar het klooster in Ter Apel geweest. We zijn als eerste in een zaal 

geweest en daar kregen we uitleg wat een klooster nou precies was. Toen stelde ze ons ook 

vragen. Toen we klaar waren kregen we ook een rond leiding van twee lieve vrouwen. We 

waren naar de zieken kamer geweest en naar de slaapkamers geweest. En nog veel meer. 

We deden ook nog een speurtocht in de kruidentuin. Aan het einde keken we nog een 

filmpje en lieten ze ons zien waar alle kloosters in Nederland zijn.                             



 

Verhaal Ter APEL 

 

We kwamen aan bij het klooster in Ter 
Apel, er was een deur en er kwamen twee 
nonnen eruit. Vervolgens kreeg iemand van 
onze klas een sleutel om de deur van het 
slot af te halen, daarna moest iemand 
anders van onze klas de deur openen , ze 
moest de deurklink kantelen. We kwamen in 
een gang waarvan het plafond een X-
patroon had. Boven het plafond is een 
sluitsteen, die zorgt ervoor dat het 
plafond zich staande houdt. Dat was erg 
mooi om te zien. 

  

Toen gingen naar de ziekenkamer, de 
bedden waren nogal klein, het lag niet zo 
lekker. Vroeger zeiden ze dat als je je 
hoofd naar beneden op je kussen dat je 
dan gek werd. Daarom legden ze hun 
hoofd rechtop. Daarna gingen we naar de 
monnikencel. De bedden waren ook erg 
klein, het leek wel een kinderbed. Naast 
hun bed hadden ze EEN po. ZE WAREN TE ZIEK 
OM HEEN EN WEER TE LOPEN. 

 

we GINGEN TOEN NAAR DE KERK DIE 
ERAANVASTZAT, daar hoorden we raar 
gezang. Er waren ook stoelen met kopjes 
erop. Bijvoorbeeld EEN KOPJE MET VERDRIETIGE 
BLIJE OF BOZE GEZICHTEN. Tot slot hadden 
we een speurtocht in de kruidentuin. Toen 
moesten we verschillende kruiden, vruchten 
en planten. 

 



 
 

 

 

Ter Apel 

Ik kwam op het schoolplein. Het was vol spanning. M’n klasgenoten waren dat. We gingen naar de 

bus. Het was een VIP bus. Hij had mini tv. De chauffeur zei dat de bus niet snel reed, maar ik vond 

van wel . Toen we bij het klooster aankwamen mochten we speciale kleren aan doen, maar ik wou 

het niet. We gingen allemaal kamers bekijken. Aan het eind hadden we een speurtocht die heeeeeel 

kort was, maar ik vond het wel leuk.  

 


