Verwerkingsles bij programma Stadsgeschiedenis BO

Verwerkingsles bij programma stadsgeschiedenis BO
Opdracht 1: Je moet 12 woorden in de puzzel invullen volgens de omschrijving hieronder.
Als je ze goed hebt ingevuld komt er van boven naar beneden een woord te staan in de kolom
met de pijl erboven. Dat woord heeft met het museum te maken.
Nr. 1: de belangrijkste persoon in het stadsbestuur (de baas van de stad).
Nr. 2: een langgerekt hoger gelegen deel van het landschap waar vroeger een kreek lag.
Nr. 3: soort werkplaats waarin vroeger een rood poeder als verfstof werd gemaakt.
Nr. 4: als je minder producten verkoopt omdat er ook producten uit andere gebieden
verkocht worden heb je last van…………….
Nr. 5: de polder uit 1809 ten noorden van Goes is genoemd naar deze koningin.
Nr. 6: het mannenklooster in Goes was van de ……………..
Nr. 7: de naam van het deel van het stadhuis waar laken werd verhandeld.
Nr. 8: het gebouw waarin het stadsbestuur vergadert.
Nr. 9: deze bestuurders waren ongeveer te vergelijken met de tegenwoordige wethouders.
Nr.10: de Nederlanden waren met dit land in oorlog in de Tachtigjarige Oorlog.
Nr.11: zo werden de mensen genoemd met een vrij beroep en ook de mensen die niet meer
werkten en geld hadden.
Nr.12: op dit plein werden dieren verhandeld.
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Opdracht 2: Hieronder staan 10 jaartallen en 10 gebeurtenissen in willekeurige volgorde.
Welke gebeurtenis hoort bij welk jaartal?
Jaartallen: 1554
1868
1359 1787 2005 1578 1417 1795 1970 1572
Gebeurtenissen:
de Reformatie
inval van de Fransen
beleg van Goes
eerste treinverbinding
grote stadsbrand
Goes bestaat 600 jaar
stichting voetbooggilde
recht van omwalling
gemeentelijke herindeling oproer Oranjegezinden tegen Patriotten
Vul de gebeurtenissen bij de jaartallen op de volgende pagina in.
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1359 = ------------------------------------------------- 1787 = --------------------------------------------1417 = ------------------------------------------------- 1795 = --------------------------------------------1554 = ------------------------------------------------- 1868 = --------------------------------------------1572 = ------------------------------------------------- 1970 = --------------------------------------------1578 = ------------------------------------------------ 2005 = --------------------------------------------Opdracht 3: Er staan hier 4 plaatjes van beroepen in de 16e eeuw. Van de volgende beroepen:
koopman, wever, smid, schoenmaker, timmerman, schipper en kleermaker horen er vier bij de
plaatjes. Welke vier zijn dat en welk plaatje hoort bij welk beroep? Vul dat hieronder in.
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plaatje 1 = ------------------------------------

plaatje 2 = -------------------------------------------

plaatje 3 = ------------------------------------

plaatje 4 = -------------------------------------------

Opdracht 4: Veel straatnamen in het centrum van Goes hebben te maken met vroegere
activiteiten in die straat, met huizen die daar gestaan hebben of met mensen die er gewoond
hebben. Hieronder staan 8 straatnamen uit Goes. Je moet er achter invullen waar die straat
naar genoemd is. (een voorbeeld: Pyntorenstraat: is genoemd naar de Pyntoren die er stond).
1. Gasthuisstraat: ------------------------------------------------------------------------------------------2. Lombardstraat: ------------------------------------------------------------------------------------------3. Vlasmarkt: -----------------------------------------------------------------------------------------------4. St. Adriaanstraat: ---------------------------------------------------------------------------------------5. Zusterstraat: ---------------------------------------------------------------------------------------------6. Brouwersgang: ------------------------------------------------------------------------------------------7. Schuttershof: --------------------------------------------------------------------------------------------8. Bierkade: -------------------------------------------------------------------------------------------------EDUCATIEVE DIENST HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN, SINGELSTRAAT 13, 4461 HZ GOES
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