
De speurtocht start en eindigt op het 
Tongerloplein te Roosendaal.

Blijf bij je groepje en let op het verkeer!

Loop vanaf het Tongerloplein 
richting Molenstraat en sla 

rechtsaf de hoek om. 
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Het eerste gebouw dat je aan je rechterhand 
ziet is Museum Tongerlohuys. Op de twee 
schoorstenen zie je kappen staan. Welke 
drie tekens staan er bovenop?

Loop door naar Molenstraat 8. Wat voor 
bedrijf zat hier vroeger?

Bekijk de rijk versierde gevel van de buren 
op nummer 10. Welke dieren zie je?

Ga het pad in tussen Molenstraat 16 en 34.

Aan het eind vind je een oud koetshuis. Wat 
staat er op de hardstenen plaat? 

Loop terug en steek de 
Molenstraat over, ga naar 

links, terug naar het 
centrum. 
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Bekijk het pand Molenstraat 9, ontworpen 
door de bekende architect Hurks. Welke 
kleuren hebben de tegeltjes op de vloer?

Loop door naar de 
Bloemenmarkt.

Bekijk de gevel van Bloemenmarkt 1.  
Wat voor bedrijf zat hier vroeger?

Ga verder naar de Markt.

De kern van de toren van de Sint Janskerk is 
meer dan vijfhonderd jaar oud. De rest van 
de kerk is later om de oude toren gebouwd. 
Schat hoe hoog de toren van de kerk is.

Naast de kerk vind je het oude raadhuis. 
Heel wat koninginnen, koningen en 
burgemeesters hebben hier op het bordes 
gestaan. Klim op het bordes en wuif naar 
het volk. Hoeveel treden moet je omhoog 
klimmen voordat je op het bordes staat?

Foto: Collectie Heemkundekring 
De Vrijheijt van Rosendale

Tekening: D. Verrijk, collectie 
Tilburg University 8
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Loop verder over de Markt naar Captain 
Cooks op nummer 17. Het gebouw dateert 
uit 1909 en heeft rechts een onderdoorgang. 
Waarom?

Ga naar Markt 35. Hier zat vroeger de firma 
Braat, waar je stoffen, kleding en naaigerei 
kon kopen. Welk symbool staat drie keer op 
de sierlijsten afgebeeld? En waarom?

Aan de overkant van de Markt op nummer 
54 vind je Parrotia. Dit pand werd in 
1865 gebouwd in opdracht van Emile van 
Loon. Het park achter het gebouw was zijn 
achtertuin! Boven de grote houten voordeur 
zie je een guirlande (slinger) met drie 
bloemen. Welke bloemen zijn dat?

Loop door naar nummer 68. Bekijk de twee 
lantaarns. Welke kleuren heeft het glas van 
de lantaarns? 
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Ga naar De Cleyne Cat op nummer 69. Dit 
huis uit de zeventiende eeuw is het oudste 
huis van Roosendaal. Tel de muurankers op 
de voorgevel.

Ga terug en loop 
rechts de  

Dr. Brabersstraat in.
Op nummer 6-8 vind je een groot, wit 
gebouw met een grote trap. Dit gebouw 
werd in de jaren zestig gebouwd en was 
heel modern voor die tijd. Van welke 
materialen is dit gebouw gemaakt?

Wandel verder door  
de Dr. Brabersstraat naar  

de Nieuwe Markt.

Bekijk het grote V&D-gebouw.  
Welke kleuren heeft de gevel?

Schuin tegenover zit Miss Etam. Zoek in de 
muur rechts van de ingang naar een steen. 
In welk jaar werd de laatste steen van het 
gebouw gelegd?

Foto: Piet Hanssen/Brabants Nieuwsblad
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Loop terug naar V&D en ga rechts 
verder de Nieuwe Markt op.

Bekijk het beeld van Johannes de Doper. 
Waar ‘wijst’ Johannes naar?

Loop verder het plein op. Aan je 
rechterhand zie je een galerijflat. Dit is één 
van de eerste flats in Roosendaal. Op het 
dak staat het kunstwerk ‘Trommelaeren 
van Roesendaele’ van Léon Vermunt. Welke 
muziekinstrumenten zie je?

Aan de andere kant van het plein is in 2007 
de nieuwe woontoren Markant gebouwd. 
Uit hoeveel woonlagen (de winkel op de 
begane grond niet meegerekend) bestaat 
deze woontoren?

Loop door naar het paviljoen. De één vindt 
het gebouw mooi, de ander lelijk, maar 
waar doet de vorm jou aan denken?

Uitgever: ‘t Korenbloemke
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Ga linksaf het ‘Jan-Snel-straatje’ in.  
Je komt nu in de Raadhuisstraat.

Op nummer 45 vindt je het vroegere 
woonhuis van de familie Van Gilse, een 
rijke en machtige familie. Welk dier zie je op 
de deurklopper?

Loop een eindje verder naar rechts. Bekijk 
het pand op nummer 62. Wat staat er in de 
glas-in-lood ramen?

Het pand op nummer 68 heeft een gevel in 
de vorm van een trap: een trapgevel.  
Teken het geveltje na.

In de Raadhuisstraat 63 woonde vroeger 
de consul van België. Kijk op de brievenbus 
hoe hij heette.

Sla nu links de hoek om en loop een stukje  
door de Burgemeester Prinsensingel.  

Ga de eerste straat links in: de Nieuwstraat.
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Steek de weg over en loop verder naar 
Mariagaard op nummer 1-19. Hoe heet het 
pad naar het hofje?

Recht voor je in het hofje zie je de kapel van 
Mariagaard. De kapel dateert uit de jaren 
dertig. Vergelijk de foto van vroeger met de 
kapel van nu. Wat is er veranderd?

Loop verder naar 
het Tongerloplein.

Op nummer 9 zit de Moriaan. Dit was vroeger 
de vismarkt. Bekijk de twee hardstenen 
zuilen voor het pand. De zuilen hebben 
wapenschilden, maar ze zijn leeg. Bedenk een 
wapen voor Roosendaal en teken het op het 
antwoordblad. 
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