
1. De telefooncentrale was zo belangrijk, omdat_______________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. _________________________________________________________
___________________________________________________________
3. _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
4. Ik mis aan de kant van slager Schutz de nummers: ___________________ 
___________________________________________________________
en aan de andere kant de nummers: _________________________________
___________________________________________________________
5. Het woord ‘schutse‛ betekent __ ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
7. Ik vind het beeld wel/niet iets zeggen over de wederopbouw, want _______
___________________________________________________________
___________________________________________________________
8. Ik zou wel/niet bij het verzet zijn gegaan, want _____________________8. Ik zou wel/niet bij het verzet zijn gegaan, want _____________________
___________________________________________________________
9 _________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
10. De naam struikelsteen komt van: ________________________________ 
___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
11. Veranderd zijn: _____________________________________________
___________________________________________________________
12. _________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
13. Andere oorlogsmonumenten zijn: ________________________________13. Andere oorlogsmonumenten zijn: ________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
14. Ik zou meenemen: ___________________________________________
___________________________________________________________
15. naar: ____________________________________________________
16. Het kunstwerk zegt dit over de oorlog: ___________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

versie rechtsom

Groep:



Met deze kijkwijzer zie je het Roosendaal van vroeger, het Roosendaal in de Tweede 
Wereldoorlog (1940-1945). Je komt langs plekken die herinneren aan de oorlog. 

Spelregels:
* Beantwoord de vragen op het antwoordformulier
* Let goed op het verkeer bij het oversteken
* Je fiets kan in de gratis fietsenstalling op de Markt
* De tocht duurt ongeveer zeventig minuten
* Startpunt: Gemeentearchief, Markt 35

introductie

Ga je mee?

versie rechtsom



plattegrondplattegrond versie rechtsom

Locaties en werkbladen

1. Steeg Markt 31-35
2. Bloemenmarkt
3. Molenstraat 68
4. Molenstraat
5. Molenstraat 72
6. Burgemeester Prinsensingel6. Burgemeester Prinsensingel
7. en 8. klooster Mariadal
9. Vincentiusstraat 58
10. Ludwigstraat 3
11. en 12. Emile van Loonpark 

startpunt: Markt in Roosendaal



De bunker in de steeg achter het archief

1.  Waarom zou de telefoon-
centrale zo belangrijk zijn 
geweest in de oorlog?

versie rechtsomwerkblad 1

Loop het steegje tussen Markt 31 en 33 (tussen Chinees restaurant 
De Postkoets en het archief) in.

Loop de steeg helemaal uit. Aan het eind zie je een bunker staan. In 
deze bunker werd de telefooncentrale beschermd.



De huizen Bloemenmarkt nummer 3, 5 en 7 werden 
verwoest tijdens een bombardement op 31 mei 1944.  

2. Zouden er mensen levend uit de puinhopen zijn 
gekomen?

 

Loop door naar de Bloemenmarkt nummer 5. 

werkblad 2 versie rechtsom



werkblad 3 versie rechtsom

3. Over welk vuur gaat de tekst op de gevelsteen?

Loop naar Molenstraat nummer 68.



versie rechtsomwerkblad 4

4. Welke huis-
nummers mis je in 
de Molenstraat?



versie rechtsomwerkblad 5

Ga naar Molenstraat nummer 72. Hier was slagerij Schutz gevestigd.

Bekijk de foto van het tegeltableau met de tekst ‘Het 
Schutzen huis is weer herrezen‛ in de etalage of hier-
onder op de foto. Hier zie je afbeeldingen van de 
slagerij voor en na het bombardement van 11 mei 1940.

5. Wat zou het woord ‘schutse‛ 
      betekenen?



versie rechtsomwerkblad 6

Steek schuin over naar de Burgemeester Prinsensingel, steek de 
Kloosterstraat over en loop door tot Burgemeester Prinsensingel 10.

Op het hoekje naast nummer 10 staat het beeld Wederopbouw, dat werd gemaakt door de 
Maastrichtse beeldhouwer Vos.

6. Bekijk het beeld en beschrijf wat je ziet. 
Wat doen de mannen, wat zie je op de sokkel 
staan?

7. Vind je het beeld iets zeggen over de 
wederopbouw of niet?



versie rechtsomwerkblad 7

8. Verzet was heel gevaarlijk. Als je tijdens 
acties tegen de Duitsers werd opgepakt, 
kon je worden doodgeschoten. Zeg eens 
eerlijk: Was jij bij het verzet gegaan of 
niet?

Loop de Burgemeester Prinsensingel verder af. Sla linksaf naar de 
Vincentiusstraat. Loop naar de ingang van het klooster Mariadal op 
nummer 5.



werkblad 8 versie rechtsom

De Stolperstein.

Loop door tot aan de andere ingang van klooster Mariadal op 
nummer 7.
Klooster Mariadal werd aangewezen als een openbare schuilkelder. Als het luchtalarm 
afging, moest je zo snel mogelijk een veilig onderkomen zoeken en kon je hier schuilen.

9. Hoe zou je het vinden om 
urenlang in een schuilkelder 
opgesloten te zijn?

10. Voor de deur ligt een kleine, 10. Voor de deur ligt een kleine, 
vierkante steen . Dit is een 
Stolperstein, een struikelsteen 
ter herinnering aan de slacht-
offers van de nazi‛s. Waar zou 
de naam struikelsteen vandaan 
komen?

De ingang van klooster Mariadal.



versie rechtsomwerkblad 9

11. Het huis is later opnieuw opgebouwd. Kun je zien wat voor dingen er 
veranderd zijn?

Loop de Vincentiusstraat verder in en zoek nummer 58.



versie rechtsomwerkblad 10

Sla linksaf de Ludwigstraat in en ga op zoek naar Ludwigstraat 
nummer 3.

12. Vind je dat er bij het huis van Paula Geerts een monument moet
    komen om haar en andere slachtoffers van het bombardement 

op 11 mei 1940 te herdenken?

13. Ken je nog meer oorlogs-
    monumenten?

In dit huis woonde Paula Geerts, een achttienjarig meisje dat samen met haar jongere broer 
om half vijf ‘s ochtends omkwam tijdens het bombardement op 11 mei 1940. Ze 
studeerde in Nijmegen, maar dacht dat ze in het huis van haar ouders veilig was. Paula had 
een dagboek, waarin ze schreef tot aan haar dood. Dit dagboek kun je nu nog lezen.



Op 11 mei 1940, een dag nadat het Duitse leger Nederland aanvalt, laten bommenwerpers 
hun bommen vallen boven Roosendaal. Het station, de Vijfhuizenberg, de wei van Dekkers 
(nu de Nieuwe Markt), Nispen, de Kade, de Molenstraat, de Ludwigstraat en de Stations-
straat worden gebombardeerd. Veel huizen branden af. Mensen vluchten naar de bossen 
ten zuiden van Roosendaal.

14. Wat zou jij meenemen als je moest vluchten?
15. Waar zou je naartoe vluchten?

Loop naar het Emile van Loonpark en ga het park in.
werkblad 11 versie rechtsom



Bekijk het kunstwerk dat meteen links voor de overkapping aan de muur van de bibliotheek  
hangt. Dit kunstwerk herinnert aan de oorlog. 

16. Wat zou de kunstenaar met dit kunstwerk willen 
zeggen? Of: Wat heeft het met de oorlog te maken?

 Loop naar een plek net voor de overkapping van de bieb tussen het 
Emile van Loonpark en de Markt.

werkblad 12 versie rechtsom
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