QUIZ

Naam:

KIDS


Groep:



EEN BAKEN IN HET
BEZUIDENHOUT

Kun je de school vinden die al voor het
bombardement in de straat stond?
Hoe heet die school?

Waarom heet deze straat de Bezuidenhoutseweg?
Omdat de weg aan het bos ligt
Omdat over deze weg altijd hout
werd vervoerd
Omdat de weg in de wijk
Bezuidenhout ligt
Omdat de weg ten zuiden van
het bos ligt


BEZUIDENHOUT
HERDENKT

Waarom denk je dat we
hier de slachtoffers herdenken?



DE ATLANTIKWALL
Om tanks van geallieerden tegen
te houden
Om zoetwater in op te slaan
Als vijver voor vis
Om schaarse benzine in op te slaan



Dat waren geen goede producten en
de politie wilde ze in beslag nemen
Daarvan waren er te weinig en met de
bon kon je er toch een paar van krijgen
Dan kon je sparen voor stempels; met
10 stempels kreeg je er 1 gratis
Die producten kon je mee krijgen
zonder direct te hoeven betalen

Waaraan kan je zien dat het Bosbad een
modern gebouw was voor die tijd?





Een bovenleiding van de tram
Een uithangbord voor reclame
Straatverlichting
Een klok

Hoe lang was een v2 raket?
3 meter
9 meter

14 meter
19 meter

KRUISPUNT IN PUIN

Op de foto na het bombardement
zie je een paal met een ring erop.
Wat was dat denk je?

HET V2-OFFENSIEF



VOETBAL, KERK EN
KANTOREN

Hoeveel jaar heeft voetbalvereniging
V.U.C. op het terrein tegenover de
Liduinakerk gespeeld?
29 jaar
38 jaar
kqnl.mrt15
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68 jaar
106 jaar

Amalia school
Bavo school

DE WILHELMINAKERK

Wat is een valscherm?
Een handschoen
Een helm
Een legerjas
Een parachute

BOODSCHAPPEN OP DE BON

Waarom gingen sommige artikelen in
de oorlog ‘op de bon’?

EEN HYPERMODERN
ZWEMBAD

Langwerpige vorm
Witte kleur en hoekige vormen
Het gebouw had verschillende hoogten
De ingang was in het midden van het
gebouw

Liduina school
Den Hertog school

Waarvoor diende de tankgracht?

Hier viel één van de bommen
Hier is voldoende ruimte voor
een herdenking met veel mensen
Hier staat het beeld van Juliana
van Stolberg
Dit is een mooie plek in de wijk


DE SCHOOL HIELD STAND



EEN VERWOEST PLEIN

Als je om je heen kijkt zie je dat
één hoekhuis is blijven staan.
Welk huisnummer heeft het?
1
23


50
53

STATIG BEZUIDENHOUT

In één van de negen straten die
uitkwamen op het Juliana van
Stolbergplein staan nog de huizen
van voor het bombardement. Welke
straat, die je vanaf hier kunt zien,
is dat?
Prinses Beatrixlaan
Valentijnstraat
Adelheidstraat
Tweede Adelheidstraat


VAN WONEN TOT WINKELEN

Als je goed om je heen kijkt, zie
je nog huizen staan die het
bombardement hebben overleefd.
Kun je ze vinden en waaraan zie
je dat ze oud zijn?
De rode bakstenen
De drie verdiepingen
De witte stijlelementen
De vele ramen

Ga thuis of op school naar de website www.bb45.nl en vul alle antwoorden in,
dan kun je meteen zien hoeveel vragen je goed hebt beantwoord!

