Van weefgetouw tot Driessenshof
Lezen, denken en invullen.
De rode nummers verwijzen naar de nummers van de leesstukjes in ‘Het Verhaal’
A. (zie nr. 4) Al eeuwenlang werden in onze streek lappen stof voor kleding gemaakt.
Dat gebeurde gewoon bij huis, op de boerderij.
Het eerste werkje is een draad maken Dat heet ………………..…………………….
B. (zie nr. 5) Wol komt meestal wel van een schaap.
Linnen wordt gemaakt van een plant.
Van welke plant wordt linnen gemaakt? Van ……………………………..
C (zie nr. 6) Om linnen te krijgen moet er heel wat werk gedaan worden.
Eén zo’n werkje is repelen. Wat moet er dan gebeuren?

.............................................................................
(een denkvraag:)Waarom moet je wat zaad bewaren voor het volgend jaar?

……………………………………………………………………..…
D (zie nr.7) Om een lap te weven gebruikt de boer een………………………………
E (zie nr. 12) Vroeger kende men hier alleen wol en linnen om te weven. Maar
later maakt men ook textiel van een plant uit Amerika.
Die bekende textielsoort heet……………………………………….…
F (zie nr.9) In welk jaar kwam in Aalten het eerste
textielfabriekje in bedrijf ? …………….
En welke familie uit Bocholt begon daarmee?
Familie………………………………………
G (zie nr.10) In Bredevoort was er al eerder een
textielfabriekje geopend.
Dat was al in ‘t jaar…………….
Hoeveel jaar eerder dan in Aalten was dat?.......
H

(zie nr.13) Wanneer wordt de eerste echte
stoommachine in Aalten geplaatst en waar dan?
In het jaar………………op de……………………………………………………aan de Hogestraat.

I
.

(zie nr.14) Het water in de ketel van de stoommachines werd kokend heet gemaakt met vuur.
Waarmee werd dat vuur gestookt? hout /steenkool / turf (Onderstreep het beste antwoord)

J
.

(zie nr.15) Er kwamen steeds meer fabrieken. Die gebruikten allemaal brandstof. Een spoorlijn
was nodig voor het vervoer daarvan. In Nederland reed de
eerste trein in het jaar…………Tussen welke 2 plaatsen reed
die eerste trein reed?(Misschien kun je het ergens opzoeken)

……Tussen………………..…………………….……………………

(Woord afmaken: )
K Nu konden er wel 25 wagens met steenkool getrokken worden
door één stoomlo……………………………….
L

(zie nr. 16) Hier in Aalten reed voor het eerst een trein in het
jaar . . . . . . . .
M (zie nr.16) Er waren toen in de gemeente
Aalten twee spoorstations:
Het station in het dorp. Dat is er nog steeds.
En een (klein) station bij:

……………………………………………
Dat is er nu niet meer.
N (zie nr. 16) Er was ook ergens een Halte. Daar
stopte de trein alleen als er iemand stond te
wachten. In welk buurtschap was die Halte?

……………………………………………
(De weg die er heen ging heet nog zo!)
O.
(zie nr. 17:) Zet een X in het rondje voor het goede antwoord:
Door deze straat in Aalten reed vanaf 1910:
⃝ een elektrische tram
⃝ een stoomtram
P.

Wat is het goede antwoord?) Zet een X in het rondje voor het goede antwoord:
Na 1950 werden er steeds meer textielfabrieken gesloten. Dat kwam omdat:
a ⃝ de mensen minder kleren nodig hadden
b ⃝ de fabrieken in andere landen goedkoper textiel konden maken dan wij hier.
c ⃝ de fabrieken waren verwoest.

Q

Hiernaast zie je de half afgebroken
textielfabriek aan de Hofstraat.
Maar dit is de achterkant.
De foto is genomen vanaf het
Wehmerpad naast de
Rabobank, februari 2010.
Wat herinnert nog aan de grote
stoommachine die hier gestaan heeft?

……………………………………..
Klaar!
En, alle antwoorden gevonden?
Nu nog horen of het goed is!
=======

