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Les 1
Lesverhaal 'Verkeerd begrepen' deel 1
De neus van Karin raakt bijna haar tafeltje, zo diep buigt ze zich over het briefje. Stel je voor dat
iemand ziet dat ze een briefje krijgt van Dennis! Niet dat het zo geheim is, wat hij haar te melden
heeft. Het is al zijn tweede briefje. 'Zullen we vanmiddag aan het project gaan werken?', was het
eerste dat hij schreef. 'Zeg jij het maar', had ze teruggestuurd.

En nu dit blaadje, waarop staat dat zíj moet beslissen. Nee, schokkend nieuws kun je dat niet
noemen. Maar ja, het komt van Dennis, hè. En nu mag ze samen met hem een werkstuk gaan
maken. Nou ja, het móét. Meneer Ernst heeft het zo beslist. Ze zijn bezig met een project over
verkeer en vervoer en nu heeft hij allerlei taken over de klas verdeeld.
Maar Karin zul je niet horen protesteren. 'Oké', schrijft ze. 'Vanmiddag, half twee. K.' Ze vouwt het
blaadje zo klein mogelijk op en kucht een paar keer. Dennis, aan zijn tafeltje een paar meter
schuin voor haar, begrijpt het. Met een schuin hoofd houdt hij haar in de gaten. Ze verfrommelt
het briefje van Dennis tot een prop. Het maakt een lawaai alsof ze een zak chips vermorzelt.
Zachtjes staat ze op. Aan de prop papier in haar hand kan iedereen zien dat ze op weg is naar de
prullenbak. Als ze Dennis passeert, laat Karin haar postzegelgrote antwoord op zijn tafel vallen.
Zelf loopt ze door naar de hoek van de klas. Aan de zucht waarmee ze de prop in de bak laat
vallen, begrijpt meneer Ernst dat hij weer een paar lekker moeilijke vragen voor zijn groep heeft
bedacht.
'Laten we ons werkstuk over het station doen,' zegt Dennis. Ze staan op de hoek van het gangetje
achter Karins huis. Karin leunt tegen het schuurtje. Ze hoopt maar dat ze er uitziet als een meisje
dat het de gewoonste zaak van de wereld vindt om hier met Dennis te staan. 'Saai,' zegt ze.
Eerlijk gezegd vindt ze alles wat hij voorstelt best, maar iets in haar zegt dat het beter is een
beetje tegen te stribbelen. 'Saai?', is Dennis verbaasd, 'als er één plek is waar je aan moet
denken bij ons onderwerp is het 't station wel. Mensen komen te voet, of op de fiets, of met een
auto of een bus of een taxi om de trein te nemen. Het is dat er nog net geen vliegtuigen landen.'
Zijn verbazing is door zijn eigen argumenten overgegaan in enthousiasme. 'Kom,' vervolgt hij. 'We
gaan erheen en dan zoeken we iemand om te interviewen. Iemand die ons precies kan vertellen
wat daar allemaal gebeurt.' 'Een interview,' herhaalt Karin. 'Laten we dan iemand interviewen die
beroemd is. Laten we Marco Borsato interviewen!' 'Wat heeft die nu met verkeer te maken?' 'Eh,
tja,' zegt Karin. 'Weet ik 't. Ik bedoel, die zal toch ook wel eens in de trein zitten of zo?'
Op de trap naar de ingang van het station worden ze ingehaald door een man die zo te zien veel
haast heeft. Zijn lange jas wappert als een gordijn achter hem aan. Hij zwaait zo heftig met zijn
koffertje, dat hij er Karin bijna mee van de trap afzwiept. Met zijn vrije hand wil hij een papiertje in
zijn jaszak stoppen. Ernaast. Als een gewonde witte vlinder dwarrelt het op de grond. 'Hé!', roept
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Karin, verontwaardigd omdat hij haar bijna ondersteboven liep. Maar misschien ook wel om zijn
aandacht te trekken, omdat hij iets liet vallen.

Ze bukt zich om het papiertje op te rapen. Het is een briefje, ziet ze. Haar ogen glijden over de
tekst. Dan kijkt ze Dennis met een ernstig gezicht aan. 'Die had wel erg veel haast, hè,' zegt ze.
'Ach,' zegt Dennis, op zo'n wat-doet-'t-er-toe toontje. Maar aan Karins reactie zie je dat het er voor
haar wel toe doet.
Ze kijkt nog eens op het briefje. 'Wij moesten maar eens even achter hem aangaan,' zegt ze. 'Wat
heb jij opeens?' vraagt Dennis. 'Dit briefje,' legt Karin uit. 'Het staat er moeilijk leesbaar en in
afkortingen en zo. Maar volgens mij staat er dat de buit van een overval vandaag in de trein zal
worden verwisseld. Kijk zelf maar.' Ze stopt Dennis het briefje in zijn hand. Met moeite ontcijfert
hij:
'B uit O V
29-3 verw trein R.
bell afspr'
'Je zag toch wat voor koffertje hij bij zich had,' zegt Karin. 'Nou, dat soort koffertjes wordt altijd
gebruikt als ze ongemerkt de buit van een overval willen verwisselen.'
'Op televisie, ja,' is Dennis' zwakke protest. 'En ook in het echt, blijkbaar.' Karin grist het briefje uit
zijn handen. 'Kom, volgens mij moeten we maar eens gaan kijken wat die man van plan is.'
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'Daar staat-ie!' wijst Karin. 'Moet je kijken hoe zenuwachtig hij doet.' Er is nog één mevrouw voor
hem bij het loket. De man kijkt op zijn horloge en wriemelt aan zijn das en maakt af en toe
ongeduldig trappelende bewegingen. 'Hij staat bij het loket ‘internationaal’' zegt Dennis.
'Misschien wil hij naar het buitenland vluchten. Zouden we niet beter, eh, ja, ik weet niet, naar de
politie gaan of zo?' 'Op een station?' zegt Karin schamper. 'O, maar je hebt hier spoorwegpolitie,
hoor,' zegt Dennis. 'Hoe weet jij dat allemaal?' Maar voor Dennis kan antwoorden is Karin met
haar aandacht alweer bij de man. 'Hij gaat het perron op. Moet je kijken wat een haast. Vooruit, er
achteraan!'

Hoe dit verhaal afloopt, zie je in de volgende les.
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Les 1 Vragen en opdrachten
1.

Kijk op een plattegrond van je woonplaats en beantwoord de volgende vragen.

Wat zijn voor jou de belangrijkste wegen:
a. Als je naar school toe gaat?
De belangrijkste wegen als ik naar school ga zijn ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

b. Als je naar het station in Roosendaal gaat?
De belangrijkste wegen als ik naar het station in Roosendaal ga zijn ………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

c. Als je naar je tante in Rotterdam gaat?
De belangrijkste wegen als ik naar Rotterdam ga zijn ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Een ansichtkaart uit 1900

2.

Denk je dat mensen honderd jaar geleden net zo veel reisden als veel mensen vandaag de
dag dat doen? Kun je ook aangeven hoe dat komt?

Ik denk dat mensen honderd jaar geleden net zo veel / minder / meer reisden dan wij, omdat
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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3.

In 1854 werd de spoorweg van Antwerpen naar Roosendaal geopend. Hierboven zie je de
dienstregeling van de spoorweg van Antwerpen naar Rotterdam en Breda uit 1856.

a.

Op welke stations stopte je trein als je in 1856 van Antwerpen naar Roosendaal reisde?

De trein stopte in: Antwerpen, ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………… en Roosendaal.

b.

Hoe lang deed je over de treinreis van Roosendaal naar Antwerpen als je de trein van tien
over half twaalf (11.40 uur)’s ochtends nam?

Als je de trein van tien over half twaalf (11.40 uur) ’s ochtends nam, dan kwam je om
………………….. uur aan in Antwerpen. Je deed er dus ………… uur en ..………. minuten over.

c.

Wat kostte een treinkaartje eerste klasse voor de reis Antwerpen Rotterdam? En een kaartje
derde klasse?

Een treinkaartje eerste klasse kostte …………………. gulden.
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Een treinkaartje derde klasse kostte ………………….. gulden.
d. Voor welke klasse zou jij kiezen?
Ik zou kiezen voor een kaartje eerste / tweede / derde klasse, want ………………………….
……………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………..

Het oude station naar een tekening van H.G. Dirckx omstreeks 1860

4. Lees nu onderstaand fragment van iemand die klaagde over de rijtuigen derde klasse.
‘Dat op de Nederlandsch-Belgische Spoorweg steeds in alle jaargetijden in gebruik zijn waggons
voor reizigers van de 3de klasse, die, aan beide zijden geheel open zijnde, voor de daarvan
veelvuldig gebruik makende kleinhandelaren of andere minvermogende personen een
onuitstaanbare koude en togt te weeg brengen die niet zelden voor velen zware ziekten, ja voor
sommige zelfs den dood heeft ten gevolge gehad.’
-

Zou jij nu nog met een kaartje derde klasse willen reizen?

Ik zou wel/niet met een kaartje derde klasse willen reizen, want ……………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
5. Een arbeider verdiende in 1856 voor een dag hard werken ongeveer een gulden (45
eurocent). Zou hij elke dag met de trein van Roosendaal naar zijn werk in de haven van
Antwerpen kunnen reizen?
Ja / nee, want ……………………………………………………………………………………….
.…………..…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………..
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Huiswerkopdracht bij les 1

1 - Je hebt gezien hoe lang de treinreis van Roosendaal naar Antwerpen in 1856 duurde. Zoek
eens op (kijk bijvoorbeeld op internet) hoe lang je nu over dezelfde reis zou doen.
De treinreis van Roosendaal naar Antwerpen duurt met de trein ……… minuten.

De koets van Van Gend en Loos. Foto: A.N.P., Amsterdam, 1954

2 In de treindienstregeling is sprake van een omnibusdienst tussen Roosendaal en Bergen op
Zoom. Linksboven zie je een foto van zo’n omnibusdienst. Een omnibus is een soort koets waarin
mensen en goederen werden vervoerd.
3 Rechtsboven zie je een tekening van de binnenkant van een omnibus. Denk je dat het een
comfortabele reis was?
Ja / nee, want ………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
4

Met de komst van de spoorwegen verdwenen deze omnibusdiensten. Kun jij drie redenen
bedenken waarom?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Advertenties uit De Grondwet, april 1874 en januari 1875
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Les 2
Lesverhaal ‘Verkeerd begrepen’ deel 2

Net op tijd ziet Karin hoe de man een gereedstaande trein in springt.
'Hij stapte daar in,' roept ze. 'Ja maar, hé,' piept Dennis. 'Je wou toch
niet instappen?' Zijn woorden gaan verloren in de galmende stem van
de stationsomroeper, die iets meedeelt waar ook al geen touw aan vast
te knopen valt.
'Dit is nog eerste klas, ook, gek!' De woorden komen met grote
tussenpauzen uit zijn mond, zo hard moet Dennis hijgen. 'Nou en?'
reageert Karin. 'Hij ging hier naar binnen.' Ze schuift de deur open en
stapt de coupé in. Meteen duikt ze achter twee stoelen weg. 'Daar zitie. Bukken!' Pas tellen later komt Karin voorzichtig omhoog. Ter hoogte
van het raampje draaien haar ogen naar rechts. 'Hé,' zegt ze. 'Het
station gaat er vandoor!' 'Oooh,' kreunt Dennis. 'Voel je dat niet? De
trein is gaan rijden. Nu kunnen we er niet meer uit.' 'Maar hij ook niet,'
zegt Karin wijsneuzerig. 'Kan wel wezen,' zucht Dennis. 'Maar híj heeft
een kaartje.'
'Ahum!' De namaakhoest is afkomstig van twee broekspijpen. Als
Karins blik omhoog glijdt, kijkt ze in het norse gezicht van de
conducteur. 'Zoeken jullie iets?' Langzaam komen Dennis en Karin
overeind. 'Eh, ja, weet u,' begint Dennis. 'Wij hebben een project en nu
willen wij iemand interviewen en...' 'Die man,' onderbreekt Karin hem.
'Die man daar is een gevaarlijke misdadiger. Hij is hier om de buit van
een overval aan iemand door te geven. Hier, leest u zelf maar.' 'Dat
briefje hoef ik niet,' bromt de conducteur. 'Geef me liever jullie kaartjes.'
Het is dat Karin zo aanhoudt dat de conducteur zich ten slotte laat
overhalen. 'Ik zal naar hem toegaan,' belooft hij. 'Maar jullie wachten
hier, denk erom!' Alsof je ergens naar toe kunt, in een rijdende trein,
bedenkt Karin.
Na een paar minuten verschijnt de conducteur weer bij hun stoelen. 'Ja
ja,' mompelt hij. 'Het was inderdaad zijn briefje.' 'Ziet u wel!' roept Karin triomfantelijk. 'Zijn briefje,'
herhaalt de conducteur, 'dat hij wilde weggooien. Het ging over een afspraak met meneer Bloem
uit Oud-Vossemeer, die hij met de trein in Roosendaal verwachtte.' De conducteur houdt Karin
het briefje voor. 'B uit O V,' leest Karin nu. 'Verw trein R.' Gek, maar opeens lukt het haar niet
meer erin te lezen wat ze in eerste instantie gedacht had. 'Oeps,' zegt ze. 'Misverstandje.' 'Ja,'
zegt de conducteur. 'Sommige dingen worden snel verkeerd begrepen. Maar dat jullie geen
kaartje hebben, heb ik dat goed gesnapt?'
De conducteur heeft hun een plaatsje in de tweede klasse gewezen. Op een blocnote heeft hij
een kaartje voor hen uitgeschreven. Ze hebben moeten beloven bij het eerstvolgende station uit
te stappen en de trein terug te nemen. 'Goh,' zegt Karin. 'Nu hebben we nog geen interview.'
'Doen we dat een andere keer, goed?' Karin knikt. Dan draait ze zich naar Dennis toe. 'Dennis,'
zegt ze. 'Ik moet je iets bekennen.' Als ze beter had opgelet, was het haar misschien opgevallen
dat Dennis verlegen naar de neuzen van zijn schoenen staart. 'O?', zegt hij - en hij krijgt
langzaam een kleur. 'Ja,' zegt Karin. 'Je had helemaal gelijk. Het station is geen saaie plek. Het
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wordt vast een leuk werkstuk.' Het is dat de trein op dat moment over een paar wissels gaat. Nu
lijkt het of Dennis' hoofd daardoor begint te schudden, en niet van teleurstelling.

De volgende dag wordt Karin op het plein opgewacht door een groepje giechelende
klasgenootjes. 'Zo, Karin', zegt er één. 'Verkering met Dennis?' 'Ikke?', antwoordt Karin. 'Nee
hoor.' Als een wolkje ontsnapt er een spottend gelach aan het groepje. 'O nee? En dit dan?',
houdt het meisje vol. Ze houdt Karin een briefje voor. Een verkreukeld briefje. Een uit de
prullenbak gevist briefje. Dennis' briefje. 'Karin, ik vraag het aan jou. D.' leest Karin. 'O, dat,' zegt
ze nonchalant. 'Dat stelt niks voor. Misverstandje.' 'Misverstandje?', roepen haar klasgenootjes
verontwaardigd. 'Ja,' zegt Karin kalmpjes. 'Weet je, sommige dingen worden nu eenmaal snel
verkeerd begrepen.'
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Les 2 Vragen en opdrachten

Je hebt na les 1 een huiswerkopdracht gemaakt. Je bent natuurlijk benieuwd naar het antwoord.
Vraag aan je docent of hij of zij de huiswerkopdracht bespreekt.
1.

Rond 1850 was Roosendaal een dorp met ongeveer 6.200 inwoners. Daarna werd de
plaats snel groter. Weet jij waardoor dat kwam?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

2.

Vanaf ongeveer 1860 hebben zich veel bedrijven in Roosendaal gevestigd. Kun je met je
klasgenoten een goede reden bedenken waarom bedrijven zich in de gemeente
Roosendaal hebben gevestigd?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

De Philipsfabriek aan de Zwaanhoefstraat, foto: R.G.J.M. van Hasselt, Roosendaal, 1961

3.

Snelle verbindingen met andere plaatsen zijn voor bedrijven altijd belangrijk geweest, ook in
Roosendaal. Toch is er verschil tussen snelle verbindingen rond 1900 en snelle
verbindingen nu. Kun je dat uitleggen?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

4.

Grote industrieën vestigden zich niet in Wouw, maar wel in Roosendaal. Kun je kort
uitleggen waarom dat zo was?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Huiswerkopdracht na les 2
Ga eens met je ouders of een andere volwassene op bezoek bij het Roosendaalse
spoorwegstation. Kijk daar eens uitgebreid rond in en om het gebouw. Probeer daarna de
volgende opdrachten en vragen te maken. Bestudeer voordat je op pad gaat het kaartje hier
onder. Het originele kaartje is rond 1900 gemaakt.
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1.

Het huidige spoorwegstation werd in 1907 geopend. Vóór die tijd was er al een station in
Roosendaal.

1a.

Kun je zeggen waar dit station precies lag?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

1b.

Op het kaartje zie je de spoorlijnen van Roosendaal naar Rotterdam en naar Breda liggen
(stippellijnen). Het oude station was toen nog in gebruik. Liggen deze spoorlijnen daar nu
nog steeds? Kun je je antwoord kort toelichten?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

1c.

Wat werd er met het oude station gedaan?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

1d.

Herinnert er nog iets aan het oude station?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2.

Op de hoek van de Brugstraat en de Spoorstraat stond vroeger het kantoor van de firma
Van Gend & Loos.

Het Stationsplein met het pand van Van Gend en Loos, foto: uitgever M.D. van Leeuwen, Roosendaal, 1915
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a.

Waarom was Van Gend & Loos daar gevestigd?
Van Gend & Loos vestigde zich bij het station, omdat .................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

b.

Waarom zou het bedrijf nu aan de Borchwerf zijn gevestigd?
Van Gend & Loos verhuisde naar de Borchwerf, omdat ..............................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

3.

Rechts van het station staat een zuil van baksteen met daarboven op een vrouw
met een fakkel. Onder op de zuil zit een bronzen plaat met tekst.

3a.

Weet je waarom deze zuil vlakbij het station staat?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

3b.

In 1944 was Nederland bezet door de Duitsers. De Geallieerden, die met de Duitsers
in oorlog waren, bombardeerden het station van Roosendaal. Waarom zouden ze
dat gedaan hebben, denk je?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Gedenkzuil De Vrede

Oorlogsschade aan het stationsgebouw, foto: Jan Sturm, Roosendaal, 1944
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Les 3
Je hebt na les 2 een huiswerkopdracht gemaakt. Je bent natuurlijk benieuwd naar de
antwoorden. Vraag aan je docent of hij / zij de huiswerkopdracht bespreekt.
Vragen en opdrachten

Het Stationsplein, kaart: uitgever J. van Poll-Suijkerbuijk, Roosendaal, 1900

1.

Bekijk de bovenstaande prentbriefkaart van het Roosendaalse spoorwegstation. Welk
station is dit, het oude of het nieuwe? En waarom denk je dat?
Ik denk dat dit het …………. station is, omdat ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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2. Bekijk de foto's op deze pagina. Beide foto's zijn van het stationsgebouw. De bovenste foto is
genomen vóór de Tweede Wereldoorlog, de onderste foto na de oorlog. De hoofdingang van
het station is op beide foto's anders. Kun je dit verschil verklaren?

Het stationsgebouw in 1940

Het stationsgebouw in 1964, foto: uitgever HEMA, 1964

Ik denk dat de hoofdingang er anders uitziet, omdat …………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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Jeugdliteratuur

In de Openbare Bibliotheek aan de Markt 54, Bibliotheek Kalsdonk, Bibliotheek Kortendijk,
Bibliotheek Tolberg en de Bibliotheek Wouw (Kloosterstraat 19a) kun je een aantal boeken over
het onderwerp verkeer en vervoer vinden. Hieronder staan ze opgesomd.
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Bon, Annemarie

Fietsen met versnelling

Hees, Freddie van

Vliegtuigen

Zijl, Moniek van

J 659.6
J 659.7
J 659.72
J 659.72
J 659.73
Junior informatie; reeks 1,
nr. 4
Informatie; reeks N4,
nr. N125
Junior informatie ; reeks 4,
nr. 73

Bibliotheek Kalsdonk; R.Hellemonsstraat 2a; tel. 540074; e-mail: kdonk@obroosendaal.nl
Titel
Transport : nu en in de
toekomst
Vervoer over land, de weg en
het spoor
De mooiste vrachtwagens
De geschiedenis van de auto
De mooiste auto's
Oldtimer encyclopedie : sporten personenauto's 1886-1940
Mijn eerste boek over treinen
De geschiedenis van
spoorwegen en treinen
Het beste boek over schepen
Schepen
Het grote boek over
vliegtuigen
De mooiste vliegtuigen
Een kijk in vliegtuigen
Het beste boek over
vliegtuigen
Vliegen en vliegtuigen
Vliegtuigen
Vliegtuigen
Helikopters
De fiets

Schrijver/schrijfster
Graham, Ian

Plaats
J 657

Davis, Eryl

J 657.2

Dreer, Francis
Corbett, David
Dreer, Francis
La Rive Box, Rob de

J 657.2
J 657.71
J 657.71
J 657.71

Balkwill, Richard
Hynson, Colin

J 657.82
J 657.82

Wilkinson, Philip
Oxlade, Chris
Bingham, Caroline

J 658.6
J 658.6
J 659.6

Dreer, Francis
Gifford, Clive
Graham, Ian

J 659.6
J 659.6
J 659.6

Gunston, Bill
MacPhee, Margaret
Maynard, Christopher
Graham, Ian
Bon, Annemarie

J 659.6
J 659.6
J 659.6
J 659.72
Junior informatie ; reeks 1 , nr.
4
Informatie; reeks N4,
nr. N125
Junior informatie ; reeks 4,
nr. 73

Fietsen met versnelling

Hees, Freddie van

Vliegtuigen

Zijl, Moniek van
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Bibliotheek Kortendijk; Dijkcentrum 16; tel. 540792; e-mail: kdijk@obroosendaal.nl
Titel
Wijs in het verkeer
Hoe werkt het? : in vraag en
antwoord
Transport : nu en in de
toekomst
Vervoer over land, de weg en
het spoor
Auto's binnenstebuiten
Auto's
De geschiedenis van de auto
De mooiste auto's
Oldtimer encyclopedie : sporten personenauto's 1886-1940
Auto's en trucks
Alle auto's ...
Mijn eerste boek over treinen
De geschiedenis van
spoorwegen en treinen
Spoorwegen ...
Trams ...
Schepen
Het beste boek over schepen
Duikboten & schepen
Beroemde zeilschepen : een
kijk-onder-de-flap
ontdekkingsreis
Heldhaftige vluchten
Pioniers
Het grote boek over
vliegtuigen
De mooiste vliegtuigen
Een kijk in vliegtuigen
Het beste boek over
vliegtuigen
Vliegtuigen
Vliegen en vliegtuigen
Vreemde vliegtuigen
Vliegtuigen
Vliegtuigen
Vliegmachines
Helikopters
Helikopters
Vervoer van mensen
De fiets

Schrijver/schrijfster
Kollars, Helmut
Van Roosbroeck, Gie

Plaats
J 377.2
J 640.1

Graham, Ian

J 657

Davis, Eryl

J 657.2

Austin, Alan
Cruickshank, Gordon
Corbett, David
Dreer, Francis
La Rive Box, Rob de

J 657.7
J.657.7
J 657.71
J 657.71
J 657.71

Matthews, Rupert
Alle auto's ...
Balkwill, Richard
Hynson, Colin

J 657.72
J 657.73
J 657.82
J 657.82

Spoorwegen ...
Trams ...
Oxlade, Chris
Wilkinson, Philip
Humble, Richard
Bayley, Thomas

J 657.82
J 657.83
J 658.6
J 658.6
J 658.61
J 658.71

Hansen, Ole Steen
Hansen, Ole Steen
Bingham, Caroline

J 659.2
J 659.2
J 659.6

Dreer, Francis
Gifford, Clive
Graham, Ian

J 659.6
J 659.6
J 659.6

Graham, Ian
Gunston, Bill
Hansen, Ole Steen
MacPhee, Margaret
Maynard, Christopher
Nahum, Andrew
Graham, Ian
Hansen, Ole Steen
Hansen, Ole Steen
Bon, Annemarie

J 659.6
J 659.6
J 659.6
J 659.6
J 659.6
J 659.6
J 659.72
J 659.72
J 659.73
Junior informatie ; reeks 1 , nr.
4
Informatie; reeks N4,
nr. N125
Junior informatie ; reeks 4,
nr. 73

Fietsen met versnelling

Hees, Freddie van

Vliegtuigen

Zijl, Moniek van
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Bibliotheek Tolberg; Tolbergcentrum 105; tel. 540780; tolberg@obroosendaal.nl
Titel
Wijs in het verkeer
Hoe werkt het? : in vraag en
antwoord
Transport : nu en in de
toekomst
Vervoer over land, de weg en
het spoor
De mooiste vrachtwagens
Auto's binnenstebuiten
Auto's
De geschiedenis van de auto
De mooiste auto's
Oldtimer encyclopedie : sporten personenauto's 1886-1940
Auto's en trucks
Alle auto's ...
Mijn eerste boek over treinen
De geschiedenis van
spoorwegen en treinen
Trams ...
Schepen
Het beste boek over schepen
Duikboten & schepen
Beroemde zeilschepen : een
kijk-onder-de-flap
ontdekkingsreis
Heldhaftige vluchten
Pioniers
Het grote boek over
vliegtuigen
De mooiste vliegtuigen
Een kijk in vliegtuigen
Het beste boek over
vliegtuigen
Vliegtuigen
Vliegen en vliegtuigen
Vreemde vliegtuigen
Vliegtuigen
Vliegtuigen
Vliegmachines
Helikopters
Helikopters
Vervoer van mensen
Racewagens
De fiets

Schrijver/schrijfster
Kollars, Helmut
Van Roosbroeck, Gie

Plaats
J 377.2
J 640.1

Graham, Ian

J 657

Davis, Eryl

J 657.2

Dreer, Francis
Austin, Alan
Cruickshank, Gordon
Corbett, David
Dreer, Francis
La Rive Box, Rob de

J 657.2
J 657.7
J.657.7
J 657.71
J 657.71
J 657.71

Matthews, Rupert
Alle auto's ...
Balkwill, Richard
Hynson, Colin

J 657.72
J 657.73
J 657.82
J 657.82

Trams ...
Oxlade, Chris
Wilkinson, Philip
Humble, Richard
Bayley, Thomas

J 657.83
J 658.6
J 658.6
J 658.61
J 658.71

Hansen, Ole Steen
Hansen, Ole Steen
Bingham, Caroline

J 659.2
J 659.2
J 659.6

Dreer, Francis
Gifford, Clive
Graham, Ian

J 659.6
J 659.6
J 659.6

Graham, Ian
Gunston, Bill
Hansen, Ole Steen
MacPhee, Margaret
Maynard, Christopher
Nahum, Andrew
Graham, Ian
Hansen, Ole Steen
Hansen, Ole Steen
Driessen, Jan-Willem
Bon, Annemarie

J 659.6
J 659.6
J 659.6
J 659.6
J 659.6
J 659.6
J 659.72
J 659.72
J 659.73
Informatie ; reeks 2, nr. 43
Junior informatie; reeks 1 , nr.
4
Informatie; reeks N4,
nr. N125
Junior informatie ; reeks 4,
nr. 73

Fietsen met versnelling

Hees, Freddie van

Vliegtuigen

Zijl, Moniek van
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Bibliotheek Wouw; Kloosterstraat 19a; tel. 302929; wouw@obroosendaal.nl
Titel
Wijs in het verkeer
Hoe werkt het? : in vraag en
antwoord
Transport : nu en in de
toekomst
Vervoer over land, de weg en
het spoor
De mooiste vrachtwagens
Auto's binnenstebuiten
Auto's
De geschiedenis van de auto
De mooiste auto's
Oldtimer encyclopedie : sporten personenauto's 1886-1940
Auto's en trucks
De geschiedenis van
spoorwegen en treinen
Mijn eerste boek over treinen
Het beste boek over schepen
Beroemde zeilschepen : een
kijk-onder-de-flap
ontdekkingsreis
Heldhaftige vluchten
Pioniers
Het grote boek over
vliegtuigen
De mooiste vliegtuigen
Een kijk in vliegtuigen
Het beste boek over
vliegtuigen
Vliegen en vliegtuigen
Vliegtuigen
Vliegtuigen
Vliegmachines
Helikopters
Helikopters
De fiets

Schrijver/schrijfster
Kollars, Helmut
Van Roosbroeck, Gie

Plaats
J 377.2
J 640.1

Graham, Ian

J 657

Davis, Eryl

J 657.2

Dreer, Francis
Austin, Alan
Cruickshank, Gordon
Corbett, David
Dreer, Francis
La Rive Box, Rob de

J 657.2
J 657.7
J.657.7
J 657.71
J 657.71
J 657.71

Matthews, Rupert
Hynson, Colin

J 657.72
J 657.82

Balkwill, Richard
Wilkinson, Philip
Bayley, Thomas

J 657.82
J 658.6
J 658.71

Hansen, Ole Steen
Hansen, Ole Steen
Bingham, Caroline

J 659.2
J 659.2
J 659.6

Dreer, Francis
Gifford, Clive
Graham, Ian

J 659.6
J 659.6
J 659.6

Gunston, Bill
MacPhee, Margaret
Maynard, Christopher
Nahum, Andrew
Graham, Ian
Hansen, Ole Steen
Bon, Annemarie

J 659.6
J 659.6
J 659.6
J 659.6
J 659.72
J 659.72
Junior informatie ; reeks 1 , nr.
4
Informatie; reeks N4,
nr. N125
Junior informatie ; reeks 4,
nr. 73

Fietsen met versnelling

Hees, Freddie van

Vliegtuigen

Zijl, Moniek van

Openingsuren Openbare Bibliotheek Roosendaal
Centrale bibliotheek
Markt 54, 4701 PH
Tel. 552080, Fax. 537334
e-mail: info@obroosendaal.nl
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maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

13.30-20.00

10.30-17.30
(jeugd
vanaf 13.30)

13.30-17.30

10.30-17.30
(jeugd
vanaf 13.30)

13.30-20.00

10.30-16.00

Bibliotheek Kalsdonk
R.Hellemonsstr.2a, 4702 RH
Tel. 540074, Fax. 540074
e-mail: kdonk@obroosendaal.nl

Bibliotheek Kortendijk
Dijkcentrum 16, 4706 LA
Tel. 540792, Fax. 534245
e-mail : kdijk@obroosendaal.nl

Bibliotheek Tolberg
Tolbergcentrum 105, 4708 GC
Tel. 540780, Fax. 558815
e-mail: tolberg@obroosendaal.nl

Bibliotheek Wouw
Kloosterstraat 19a, 4724 EE
Tel. 302929, Fax. 302929
e-mail: wouw@obroosendaal.nl

14.00-17.00

13.30-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

13.30-17.00

14.00-20.00

14.00-17.00

10.00-12.00
en
13.30-17.00

15.00-20.00

13.30-17.00

14.00-17.00

10.30-13.30

14.00-20.00

15.00-20.00

Krantenhoek Centrale bibliotheek ook open op maandag, woensdag en vrijdag van 10.30 – 12.30 uur
Telefonisch verlengen Centrale bibliotheek: tel. 0165 – 554567
www.obroosendaal.nl
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