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Inleiding

Textielarbeiders in de fabriek van Molkenboer, rond 1890, coll. Museum Het Palthe-Huis. 

Deze foto vertelt uw leerlingen het verhaal van de textielindustrie in Oldenzaal. Het laat de 

lokale geschiedenis zien, brengt de thema’s industrialisatie en emancipatie van de arbeiders 

tot leven. Wat is bewaard gebleven en wat vinden we hiervan nog terug in Oldenzaal? 

Deze historische bron raakt ook actuele onderwerpen als kinderarbeid en het verschil tussen 

rijkdom en armoede. Het verbindt verleden, heden en toekomst. Dat is de kracht van 

erfgoededucatie.

In deze handleiding vindt u de:

- uitgangspunten van het project

- een verwijzing naar achtergrondinformatie voor de docent over de textielindustrie in 

Oldenzaal

- drie uitgewerkte lessen voor groep 7/8 en opties voor extra lessen, workshops en 

excursies

- informatie over de les op locatie door de VVV inclusief plattegrond van de route langs 

sporen van de textielindustrie in Oldenzaal

- antwoorden lesbladen.

Voor informatie over erfgoededucatie, aansluiting bij het onderwijsprogramma, de didactische 

opzet en inhoud van de leerlijn Oldenzaal en een evaluatieformulier verwijzen we u graag naar

www.ceppo-oldenzaal.nl 
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Uitgangspunten project

De uitgangspunten voor dit educatieproject zijn de volgende:

 Deze handleiding met uitgewerkte lessen en opdrachten is bestemd voor docenten en 

leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs in Oldenzaal. Gezien het onderwerp 

‘industrialisatie’ en de aansluiting bij het onderwijsprogramma zijn de lessen ook geschikt 

voor leerlingen in groep 7.

 Het lesmateriaal bestaat uit deze docentenhandleiding met drie uitgewerkte lessen, 

lesbladen voor leerlingen en een digitale fotopresentatie. Les 2 is op locatie, een route 

langs sporen van de textielindustrie. De lesbladen voor de leerlingen zijn hierop 

afgestemd.

 Museum het Palthe Huis verzorgt de coördinatie van de lessen. De rondleidingen worden 

verzorgd in samenwerking met de VVV.

 Met de lessen komen leerlingen op een actieve en onderzoekende wijze in aanraking met 

het erfgoed van de textielindustrie in Oldenzaal. Dit levert een bijdrage aan 

kennisontwikkeling en vergroot de betrokkenheid en de verbondenheid met de eigen 

omgeving. 

 Leerlingen leren over de geschiedenis van hun eigen omgeving met het heden als 

uitgangspunt. Welke sporen van de textielindustrie zie ik hier? Wat is er gebeurd op de 

grond onder onze voeten? Wat bewaren we voor later? 

 In de lessen werken leerlingen met historische bronnen die worden bewaard in het 

Museum Het Palthe Huis, de inhoud van de (digitale) canon van Oldenzaal en zien en 

beleven zij de bijbehorende unieke erfgoedplekken in Oldenzaal. 

 De lessen zijn geschikt om te gebruiken binnen de Leerlijn Erfgoededucatie van 

Oldenzaal en sluiten aan bij de bestaande opzet van de lessen van De Streek Centraal. 

Het lesmateriaal kan dus de komende jaren structureel worden opgenomen in uw 

onderwijsprogramma. Het betreft geen eenmalig project, maar een project dat ieder jaar 

een nieuwe groep leerlingen laat kennismaken met de textielindustrie. 

 De leerdoelen in dit project zijn opgesplitst in kennis, vaardigheden en attituden. 

Met kennis richten we ons op de definitie van erfgoed en kennis over de eigen omgeving. 

De vaardigheden gaan over het onderzoeken van eigenschappen van het erfgoed en het 

verhaal dat het erfgoed ons vertelt. De attituden richten zich op de waarde van bewaren, 

het verlenen van betekenis en het respectvol omgaan met het erfgoed. 
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 De leerling kan na dit project:

- de begrippen erfgoed, textiel, industrieel erfgoed, industrialisatie, textielindustrie, spoorlijn, 

emancipatie, arbeidsomstandigheden, arbeidersbond, textielfabrikanten en fabrikantenvilla’s 

hanteren door voorbeelden te benoemen uit hun eigen omgeving. (kennis)

- beschrijven wat de waarde is van de textielindustrie voor de ontwikkeling van Oldenzaal. 

(kennis)

- vragen stellen bij het erfgoed van de textielindustrie in Oldenzaal en historische bronnen 

raadplegen en informatie opzoeken om de vragen te beantwoorden. (vaardigheid)

- het verhaal bij het erfgoed van de textielindustrie in Oldenzaal plaatsen in de tijd en relateren 

aan hoe mensen in het industriële tijdperk woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen 

en overeenkomsten noemen met nu. (vaardigheid)

- sporen van de textielindustrie terugvinden in Oldenzaal en benoemen waarom het de moeite 

waard is om dit erfgoed te bewaren. (attitude)
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Textielindustrie in Oldenzaal

De geschiedenis van de textielindustrie in Twente gaat al eeuwen terug en na 1830 werd het 

zelfs de belangrijkste regio voor textielindustrie in Nederland. Ook in Oldenzaal was de 

textielnijverheid al heel vroeg een bron van inkomsten. Het Historisch Centrum Overijssel in 

Zwolle bewaart een verdrag uit 1438 tussen de zusters van het Agnesklooster en de 

gemeente over het weven van linnen. Na de uitvinding van de stoommachine, de stoomtrein 

en de aanleg van de spoorlijn bij Oldenzaal nam de textielindustrie een vlucht. 

De geschiedenis van Oldenzaal is nauw verweven met de opkomst en de groei en 

ontwikkeling van textielbedrijven als De Geldermanfabriek en Molkenboer. Tevens werd door 

de industriële revolutie in Twente de emancipatie van de arbeiders een belangrijk onderwerp. 

Voor de achtergrondinformatie over de textielindustrie in Oldenzaal, verwijzen we u graag 

naar de Canon van Oldenzaal. 

In het boek Canon van Oldenzaal:

- Handweverijen: venster 12

- Oldenzaalsche Weverijmaatschappij: venster 25

- Spoorlijn Koppelboer: venster 26

- Familie Gelderman: venster 28

- Textielarbeidersbond St. Lambertus: venster 29

- Hermanna Molkenboer: venster 30

- Villa de Hulst: venster 32

Leerlingenversie: 

- De stoomfabriek van Gelderman: venster 

16

- Spoorlijn Koppelboer: venster 17

- Textielarbeidersbond in St. 

Josephgebouw, 1891-1895: venster 18

- Hermanna Molkenboer: venster 19

In de digitale canon: 

Handweverijen: 

https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/oldenzaal/handweverijen

Familie Gelderman: 

https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/oldenzaal/familie-gelderman

Hermanna Molkenboer: 

https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/oldenzaal/hermanna-

molkenboer

Oldenzaalsche Weverijmaatschappij: 

https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/oldenzaal/weverij

Spoorlijn Koppelboer: 

https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/oldenzaal/spoorlijn

Textielarbeidersbond St. Lambertus: 

https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/oldenzaal/textielarbeidersbond

Villa de Hulst: 

https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/oldenzaal/villa-de-hulst

Leerlingenversie: 

Familie Gelderman: 

https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/oldenzaal-

in-de-klas/familie-gelderman

De trein komt naar Oldenzaal: 

https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/oldenzaal-

in-de-klas/spoorlijn
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Meer achtergrondinformatie over de textielindustrie kunt u ook vinden in:

- Hermanna Elisabeth Molkenboer-Trip, Freule, fabrikante en feministe. Lizzi Wiggers- van 

Schoot, 2010.

- RouTextiel, van Binnenstad naar Buitenplaats. Eddy Loohuis, 2015.

- Geldermanverhalen, Verhalen van toen uit de Gelderman Fabriek: 

http://www.geldermanverhalen.nl/#home-slider                                                                    

Hier vindt u informatie over Gelderman waaronder de documentaire over de Gelderman 

Fabriek en het boek van Philip Gelderman.                                                         

Stappenplan voor het uitvoeren van de drie lessen

Tijdens de lessen werken de leerlingen met lesbladen:

 De lesbladen richten zich op drie thema’s: 

- Op stoom over de industrialisatie, van huisweverij naar stoommachines.

- Op bestelling over de invloed van de spoorlijn op de textielindustrie en de handel.

- Stofwolk over de emancipatie van de arbeiders, woon- en werkomstandigheden in en

rond de fabriek.

 U kunt zelf kiezen met welk thema u aan de slag wilt gaan of u verdeelt de drie 

thema’s binnen uw klas en laat leerlingen daar in groepjes aan werken.

 De lesbladen worden aangeboden in een Word-bestand, zodat u zelf wijzigingen in 

het lesmateriaal kunt aanbrengen. U kunt de opdrachten naar eigen inzicht aanvullen, 

combineren of vereenvoudigen. 

 De leerlingen werken met de lesbladen stapsgewijs naar een concreet eindproduct toe

dat door de docent beoordeeld kan worden. De stappen zijn: Dat zoeken we op, Naar 

buiten, Laat het zien. 

 Met de opdrachten worden de leerlingen competent in het waarnemen, herkennen, 

verklaren en waarderen van het industrieel erfgoed en worden zij aangezet tot historisch 

redeneren.

 De lesbladen zijn snel en eenvoudig te printen voor leerlingen. De lesbladen worden 

gebruikt tijdens de lessen en kunnen na afloop worden ingeleverd en door u worden 

beoordeeld. 

 Een leskist is voorhanden behorende bij deze lessen textielindustrie.
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 Museum het Palthe Huis verzorgt de coördinatie van de lessen en is daarin uw 

aanspreekpunt. Zij betrekken de gidsen van de VVV voor de rondleidingen.

Voorafgaand aan les 1 Neem tijdig contact op met Museum het Palthe Huis om afspraken

te maken over het tijdelijk in bezit krijgen van de leskist.
Les 1 Klassikale introductie onderwerp textielindustrie in Oldenzaal. U 

vertelt het verhaal van de textielindustrie in Twente en Oldenzaal 

aan de hand van een aantal historische bronnen en foto’s in een 

digitale presentatie voor het digibord. 

Maak een keuze welk lesblad u gaat gebruiken. 

Leerlingen werken (zelfstandig) aan eerste onderdeel op het 

lesblad ‘Dat zoeken we op!’.

Voorafgaand aan les 2 Maak een definitieve afspraak voor de rondleiding. U neemt 

hiervoor contact op met Museum het Palthe Huis.

De extra inbreng van de gidsen tijdens deze rondleiding wordt 

door docenten als een meerwaarde ervaren in dit project.

Overleg over de lengte van de route en of u kiest voor een 

wandeling of een fietstocht met uw klas. Dit is voor de gids 

noodzakelijke informatie.

Les 2 Leerlingen nemen de lesbladen mee naar buiten en maken 

onderweg de vragen van het onderdeel ‘Naar buiten!’.

Les 3 Nabespreking in de klas en verwerken van wat geleerd en beleefd 

is. Leerlingen werken aan het onderdeel ‘Laat het zien!’. Sluit de 

les af met presentaties van leerlingen aan elkaar.

Opties U kunt de lessen uitbreiden met verschillende onderwerpen. Ook 

kunt u een workshop Textiel invoegen indien gewenst.
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Les 1 Activeren voorkennis

In deze les geeft u de leerlingen de basiskennis over de ontwikkeling van de textielindustrie in 

Oldenzaal. De les vindt plaats op school. U bereidt de leerlingen voor op de route door 

Oldenzaal langs de sporen van de textielindustrie. 

Tijdsindicatie: 60 tot 90 minuten

Benodigdheden:

- digitale presentatie

- lesbladen

- Canon van Oldenzaal

- Voorbeelden van verschillende soorten textiel: theedoeken, spijkerstof, t-shirt, etc.

Voorbereiding: 

 Lees de canonvensters bij deze lessen door. Zie hoofdstuk ‘Textielindustrie in 

Oldenzaal’.

 Neem alvast de digitale presentatie door en bereid uw verhaal voor bij deze foto’s. 

Gebruik daarvoor de informatie in de canonvensters. 

 Leg uit wat het begrip ‘erfgoed’ inhoudt:

Met erfgoed bedoelen we: Sporen van vroeger die je nog steeds kunt terugvinden in 

voorwerpen, gebouwen, verzamelingen en collecties, verhalen of bijzondere plekken. Het 

zijn de schatten van Oldenzaal. De sporen vertellen ons iets over hoe mensen in een 

bepaalde tijd leefden, woonden en werkten. Aan de hand van historische bronnen, zoals 

bijvoorbeeld foto’s, schilderijen of oude kaarten kunnen bijzondere verhalen over de 

geschiedenis van Oldenzaal worden verteld. 

 Zorg voor voldoende lesbladen.

Lesactiviteiten:

 De textielindustrie in Oldenzaal zegt de meeste kinderen nog niets. De sporen van het

textielverleden zijn aanwezig, maar meestal onbegrepen. Het begrip ‘textiel’ mag bekend 

verondersteld worden. Start de les met het verkennen van dit begrip. Gebruik de 

voorbeelden die u heeft meebracht. Laat de leerlingen het textiel onderzoeken met vragen

als: hoe voelt het, zie je het weefpatroon, is het zacht, ruw, sterk, waarvoor wordt het 

gebruikt? 

 Start de digitale presentatie en vertel aan de hand van de Canon van Oldenzaal uw 

verhaal bij de foto’s. Op deze manier vertelt u het verhaal aan de hand van een aantal 
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historische bronnen. Tevens leren leerlingen op deze manier dat veel informatie over het 

verleden is terug te vinden in bronnen als schilderijen, tekeningen en oude foto’s. Deze 

bronnen worden vaak bewaard in een archief of in een museum. In dit geval worden de 

meeste bronnen bewaard in Museum Het Palthe-Huis. Kennen leerlingen dit museum?

 Voer een taaldenkgesprek aan de hand van deze bronnen. Stel vragen tijdens de 

presentatie als: Welke verschillen en overeenkomsten zie je op de schilderijen en foto’s 

met de tijd waarin we nu leven? (Denk aan kleding van de mensen, het straatbeeld, etc.) 

Waarom bewaren we deze bronnen? Waar worden deze bronnen bewaard?

 Deel de lesbladen uit. Laat uw leerlingen werken aan de opdrachten bij het onderdeel ‘Dat

zoeken we op!’. Hiervoor is het handig om te beschikken over internet. U kunt de video- 

en audioclips ook via het digibord vertonen. 

Bereid de buitenles voor:

 In de volgende les gaan leerlingen onder leiding van een gids in een route door Oldenzaal

langs locaties die gerelateerd zijn aan de textielindustrie in Oldenzaal. Voor de drie 

thema’s zijn voor een aantal locaties vragen geformuleerd voor leerlingen. Bereid 

leerlingen erop voor dat ze hun lesblad en papier en pen meenemen. 

 Overleg met Museum het Palthe Huis over:

- lengte route

- keuze voor een wandeling of fietstocht.

- optie voor het gebruik van de tablet of de app. Routextiel.

Via Museum het Palthe Huis zal hierover afstemming met de gids plaatsvinden.

- de eventuele kosten van de rondleiding

Les 2: Naar buiten!

Boek dicht, klas uit!

Het beleven van het erfgoed staat centraal. Leerlingen krijgen een rondleiding onder 

begeleiding van een gids in Oldenzaal. 

In deze les maken leerlingen de opdrachten op het lesblad bij het onderdeel ‘Naar buiten!’. 

Tijdsindicatie: max. 90 minuten op locatie

Benodigdheden:

- lesbladen leerlingen

- voldoende schrijfgerei

- fotocamera
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- voldoende veiligheidshesjes als u gaat fietsen met de klas.

De rondleiders verwachten van u dat u de les bij hen op locatie goed voorbereidt in de klas en 

dat u een actieve rol tijdens het bezoek heeft. U bewaakt de orde in de groep en de rondleider

verzorgt de inhoud. 

Aanwijzingen voor een geslaagde rondleiding

Neem contact op met het Palthe Huis voor het maken van een afspraak met de rondleider.

 Bespreek samen met de rondleider:

- datum en tijdstip waarop uw klas komt

- het aantal leerlingen per groep en stem het aantal begeleiders daarop af

- welke keuze u heeft gemaakt m.b.t. de lesbladen

- wat wel en niet mogelijk is tijdens de route

- wissel telefoonnummers uit.

 Neem een fotocamera mee tijdens uw bezoek.

 Zorg dat u de eerste les op school heeft gegeven! Zonder de introductieles heeft de route 

langs de verschillende locaties geen zin. 

 Koppel informatie terug aan uw collega’s op school die ook deze route inplannen. Deel en 

wissel ervaringen uit.

 Plan alvast een nieuw bezoek voor het komende jaar. 

Les 3: Reflectieles

In deze les reflecteren leerlingen op wat ze geleerd en beleefd hebben. Deze afsluitende les 

vindt plaats op school. Door een reflectie-opdracht (eindopdracht) te maken waarin leerlingen 

laten zien wat ze hebben geleerd en beleefd, kunnen zij het geleerde beter onthouden en 

verwerken. 

Tijdsindicatie: 60 tot 90 minuten

Benodigdheden:

- lesbladen voor de leerlingen 

- materialen voor het maken van de eindopdrachten. 

Lesactiviteiten:

 Gebruik eventueel de digitale presentatie nog een keer bij deze les. 

 Inventariseer vragen over wat de leerlingen gezien hebben en beantwoord ze met elkaar. 
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 Maak de opdrachten op de lesbladen af.

 Voer aan de hand van de laatste opdracht op de lesbladen een discussie over de vraag: 

Vind jij het belangrijk om de sporen van de textielindustrie te bewaren voor later? 

Waarom? 

Kies een eindopdracht. 

 Voor ieder thema zijn twee eindopdrachten geformuleerd. Maak zelf een keuze welke 

eindopdracht(en) uw leerlingen maken of laat leerlingen zelf kiezen. 

 De opbrengsten van deze reflectie-opdrachten kunt u gebruiken voor een eigen 

tentoonstelling op school. .

 Neem na afloop de lesbladen en het eindproduct in en beoordeel de antwoorden. Geef 

een cijfer. Let bij de beoordeling van de resultaten van uw leerlingen niet alleen op de 

juiste antwoorden, maar ook op het gedrag tijdens de route door Oldenzaal, het product 

dat ze opleveren, de argumenten in de discussie en de werkhouding. 

Opties voor extra lessen, workshops of excursies

De erfgoedlessen over de textielindustrie lenen zich uitstekend om uit te breiden met een extra les, 

workshop of excursie. We hebben voor u de volgende suggesties. 

In een projectweek kunt u de lessen aanvullen met:

- Een fietstocht VVV naar het Hulsbeek en fabrikantenvilla’s in de omgeving van Oldenzaal. Informeer

bij de VVV naar de mogelijkheden.

- Workshop textiele werkvormen. Informeer bij Ceppo. 

- Een bezoek aan Twents Techniekmuseum HEIM in Hengelo: www.techniekmuseumheim.nl.

- Een bezoek aan Museum TwentseWelle in Enschede: https://www.twentsewelle.nl/ 

Taalles - Laat de leerlingen de tekst lezen van een venster uit de Canon van 

Oldenzaal en onbekende woorden opzoeken voor het vergroten van de 

woordenschat. 

- Kennen de leerlingen uitdrukkingen die met textiel en stoffen te maken 

hebben? Denk aan: door het oog van de naald, het gaat je in de koude 

kleren zitten, het hemd van je lijf vragen, etc.

- Laat leerlingen een interview houden met iemand die gewerkt heeft in een 

textielfabriek. 
Techniekles - Ga in op het weven van stoffen. Hoe zit dat in elkaar? Timmer samen met 

de leerlingen een (hand)weefgetouwtje en weef een lapje stof. Zoek op 

internet een instructie hiervoor. 
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Aardrijkskundeles - Besteed een les aan de topografie van Oldenzaal en Twente. Welke 

riviertjes en beken zijn er? Welke dorpen en steden horen bij Twente? 

Bekijk ook de plattegrond van Oldenzaal. 

- Verdiep het onderwerp kinderarbeid. Waar in de wereld werken kinderen 

nog steeds in de textielindustrie? Betrek de actualiteit hierin. 

Geschiedenisles - Verdiep het onderwerp kinderarbeid met informatie over het Kinderwetje 

van Van Houten uit 1874 en het invoeren van de leerplicht (1901). 

- Vraag de leerlingen zelf ook een eigen venster over de textielindustrie voor

de Canon van Oldenzaal te maken.
Archiefles - Bezoek het stadsarchief. Hier bevinden zich bronnen die een beeld geven 

van de arbeids- en leefomstandigheden van de textielarbeiders in 

Oldenzaal (‘Arbeidsenquête van 1890’). Informeer naar de mogelijkheden. 

www.oldenzaal.nl/stadsarchief
Filosofieles - Filosofeer met leerlingen over de begrippen armoede en rijkdom, waarde 

van bewaren, kinderarbeid, leren.
Rekenles - Laat de leerlingen de lengte van de spoorlijn berekenen tussen Oldenzaal 

en Almelo.
Kunstzinnige 

oriëntatie

- Lapjesles: de leerlingen maken een collage van verschillende soorten stof 

en textiel. 

- Laat de leerlingen een afbeelding op de lesbladen kiezen en natekenen.
Gastles - Informeer bij de VVV of Museum Het Palthe Huis naar de mogelijkheden 

voor een gastles.
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Informatie over de rondleiding 

Neem voor het maken van een afspraak over de rondleiding contact op met de Museum het 

Palthe Huis in Oldenzaal: 

Museum het Palthe Huis

T: 0541513482

M: b.vanharen@palthehuis.nl

Informatie voor de rondleiders

 Zorg ervoor dat leerlingen de opdrachten bij de locaties kunnen uitvoeren. U vindt een 

overzicht van de vragen bij de locaties in onderstaand schema. Let op: Niet alle leerlingen

maken dezelfde vragen. De lesbladen verschillen onderling van onderwerp.

 Denk bij het geven van informatie aan de volgende drie stappen: 

 Activeren voorkennis: start met vragen, wat weten de leerlingen al over de 

textielindustrie in Oldenzaal?

 Geef leerlingen de ruimte om te beleven: zien, voelen en horen. Laat leerlingen hun 

waarnemingen onder woorden brengen. 

 Reflecteer: sluit altijd af met de vraag: wat heb je geleerd over de textielindustrie in 

Oldenzaal?

 Geef leerlingen de ruimte om te vertellen en vragen te stellen.

In de drie lesbladen (Op stoom!, Stofwolk en Op bestelling!) zijn de volgende locaties / 

onderdelen uit het Bronnenboek VVV opgenomen: 

Locatie Bronnenboek Inhoud lesbladen / vragen voor leerlingen
2.Sint Plechelmusplein

Het carillon voor de Plechelmustoren

Stofwolk

Welke textielfabrikant heeft het carillon in de 

Plechelmustoren aan de inwoners van Oldenzaal 

geschonken?
6. Hofstraat 16a

Voormalig Pakhuis Salomon Izak Zwartz

Op bestelling!

In welk jaar werd het pakhuis (Hofstraat 16-A) 

gebouwd?
7.Grootestraat 37 – Sint Plechelmusplein 6

Het voormalig postkantoor

Op bestelling!

Hoe werden de pakketten van het postorderbedrijf bij 

het voormalig postkantoor afgeleverd?

11. Steenstraat Op stoom!
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De spinster en de wever Bekijk de beelden in de Steenstraat. Welke beroepen 

beelden ze uit?
12. Prins Hendrikstraat

De Stadsbleek

Op stoom!

Wat gebeurde vroeger op deze plek in de Prinsentuin 

aan de Prins Hendrikstraat?
15. Beatrixstraat

‘Dames van oranje’

Op bestelling!

Welk verhaal vertellen de dames van oranje?

16. Wilhelminastraat – Julianastraat

Arbeiderswoningen

Stofwolk

Aan welke straten staan de arbeiderswoningen in 

Oldenzaal?
21. Spoorstraat

Hoofdkantoor Gelderman & Zonen

Op stoom!

Aan de Spoorstraat staat het vroegere hoofdkantoor 

van de Geldermanfabriek. Wie zouden er in dit gebouw 

hebben gewerkt? Waar zouden de textielmachines 

hebben gestaan van deze fabriek?
22. Spoorstraat

De nieuwe ‘Geldermanfabriek’

Op stoom!

Hoeveel meter staat de Geldermanfabriek van de 

spoorlijn af?
23. Stationstraat en de Groene Loper

De spoorlijn Almelo – Salzbergen

Op bestelling!

Loopt de spoorlijn van oost naar west of van noord naar

zuid?
25. Het stationsplein

Het station

Op bestelling!

Waarvoor wordt het tramhuisje bij het station nu 

gebruikt?
36. Bentheimerstraat 89

Landgoed De Hulst / Villa De Hulst

Stofwolk

Hoe heet de fabrikantenvilla aan de Bentheimerstraat?

43. Molenstraat 25

Stadstheater De Bond

Stofwolk

Wat gebeurt er nu in het gebouw van de 

textielarbeidersbond in de Molenstraat 25?
49. Marktstraat 13

Historisch Museum Het Palthehuis

Niet naar binnen (is wel extra optie), maar vertellen dat 

hier de historische bronnen zorgvuldig worden 

bewaard.
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Antwoorden lesbladen

Lesblad Op Stoom!
1. Verschilt per leerling.

2. -

3. -

4. Verschilt per leerling.

5. A. Let op: vensters van digitale canon van Oldenzaal en kinderversie uit het boek Canon van Oldenzaal 

verschillen van elkaar. Titels kunnen zijn: handweverijen, Oldenzaalsche Weverijmaatschappij, Familie 

Gelderman, Hermanna Molkenboer.

B. Gelderman / Molkenboer

6. A. Weefgetouw bedienen, weven.

B. In de huiskamer.

C. Twee.

D. In de buurt van de Steenstraat.

E. Nee, is afgebroken in 1974.

7. -

8. Kledingstukken, handdoek, dekbedovertrek, vaatdoek.

9. Spinster en wever.

10. Het was de stadsbleek, hier werd het linnen in de buitenlucht gelegd, het kreeg een frisse geur en een bleke 

kleur.

11. De textielfabrikanten en het kantoorpersoneel. In fabriekshallen, aan de andere kant van de spoorlijn.

12. Schatten.

13 t/m 16. Verschilt per leerling.

Lesblad Stofwolk

1. Verschilt per leerling.

2. -

3. -

4. Verschilt per leerling.

5. A. Let op: vensters van digitale canon van Oldenzaal en kinderversie uit het boek Canon van Oldenzaal 

verschillen van elkaar. Titels kunnen zijn: Textielarbeidersbond St. Lambertus, Textielarbeidersbond in St. 

Josephgebouw, Villa de Hulst.

B. Arbeiders geholpen door katholieke kapelaan Dr. Ariëns.

6. A. 1891

B. Sint Lambertus. Beschermheilige van de textielarbeiders.

C. Ouder dan twaalf jaar.

D. De hele dag stil kunnen zitten. Met je handen kunnen werken.

E. Tellen en schatten.

F. Verschilt per leerling.

7. In Museum Het Palthe-Huis.

8. Verschilt per leerling.

9. De familie Gelderman ter gelegenheid van hun 12,5 jarig huwelijksfeest.

10. Wilhelminastraat en Julianastraat.

11. Villa de Hulst.

12. Stadstheater ‘De Bond’. (zien de leerlingen de relatie met de naam van het theater?)

13 t/m 16. Verschilt per leerling.

Lesblad Op bestelling!
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1. Verschilt per leerling.

2. -

3. A. 1865

B. 3 jaar

4. Verschilt per leerling.

5. A. Let op: vensters van digitale canon van Oldenzaal en kinderversie uit het boek Canon van Oldenzaal 

verschillen van elkaar. Titels kunnen zijn: Spoorlijn Koppelboer, Hermanna Molkenboer, De trein komt naar 

Oldenzaal.

B. Spoorlijn Koppelboer.

6. - 

7. A. Textielproducten zoals: katoenen, linnen, damast, kepers (=stof met weefpatroon waarbij inslag verspringt), 

satinets (= geglansd satijnweefsel), japonstoffen en zakdoeken.

B. Klanten hoeven niet naar de winkel, maar kunnen rechtstreeks bestellen bij de fabriek.

C. Per post. 

D. Tellen en schatten.

E. Personen en goederen.

8. Door de spoorlijn konden treinen rijden. Met de trein werden de goederen vervoerd, zoals de textielproducten 

van Molkenboer. Dat was goed voor de handel.

9. Verschilt per leerling.

10. De familie Gelderman ter gelegenheid van hun 12,5 jarig huwelijksfeest.

11. Met een handkar.

12. Hermanna Molkenboer heeft vrouwen met te strak zittende kleding (corset) geholpen door het maken van meer 

vrouwvriendelijke soepele stoffen.

13. (zuid)west-oost

14. Wachtruimte voor buschauffeurs.

15 t/m 18. Verschilt per leerling.
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Colofon

In opdracht van:

Gemeente Oldenzaal

Ceppo Oldenzaal

Handleiding, lessen en lesbladen ontwikkeld door:

Zeeman & de Regt Onderwijskundigen, www.zeemanderegt.nl. 

Met dank aan: 

Rob Morssinkhof, basisschool De Esch / Chantal Steggink, Franciscusschool / Thomas 

Berkhout, Frans Sombekke en Cristie van Benthem, OBS De Linde / Frans Sanders, Wendy 

Steghuis, Johan Olde Keizer en Eddy Loohuis, VVV Tourist info Oldenzaal / Ruud Olde 

Dubbelink, Museum Het Palthe-Huis / Hedwig de Bruijn, bovenschools cultuurcoördinator / 

Carmen Steghuis-Bekke, gemeente Oldenzaal.
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