Wat een vreemde
bromfiets!
Waarom rijden er
nu geen paarden
meer met karren?

Reed er vroeger een
tram in ons dorp?!

Met die bus zou ik
ook wel eens
willen rijden!

1. Voetgangers baas!
Opdracht Lees het verhaal en vul de ontbrekende woorden aan. Je kan kiezen uit deze
woorden: lang – paard – weinig – aardappelen – fabrieken – landbouwer – kamer –
stoffen – moe – virus – verhuizen – duur – stad
Mag ik jullie voorstellen aan Anna. Anna is 12 jaar en woont met haar
broer Theo, mama en papa in Merelbeke. Ze werd geboren in het jaar
1836. Er wonen niet zoveel mensen in het dorp. De meesten zijn
……………………………, ze wonen op een boerderij en hebben een lap
grond waar ze aardappels of graan op telen.
Anna’s ouders telen niet alleen aardappels, ze hebben ook een geit
en enkele kippen. Anna heeft het er erg naar haar zin. Elke ochtend
maakt Pitoe, de hond van de familie haar wakker.
Theo en Anna moeten meewerken op de boerderij, maar dat vinden
ze niet erg. Ze helpen mee op het veld of gaan te voet naar de
molenaar om vers brood. Alleen de rijke mensen gaan niet te voet. Zij
hebben een ………………….. en een kar.
Wanneer Anna 10 jaar werd, gebeurde er iets vreselijks op de boerderij. De oogst werd helemaal
vernield door een ……………………………. Daarom hadden Anna en haar familie geen eten en geld
meer om hun huishuur te betalen.
“Er was …………………………… werk in Merelbeke. Geen enkele boer had hulp nodig. In de
…………………. Gent was er wel werk. Daar waren ………………………………… met machines die vooral
………………………….. zoals katoen maakten.
Maar hoe zouden we daar geraken?” De trein was heel erg ………………….., dat kon Anna’s papa
niet betalen. En in de fabriek moest je wel 16 uur per dag heel hard werken. “Te voet naar Gent
gaan duurde te ………………………. en papa zou ook veel te …………………. zijn om dat elke dag twee
keer te doen.
Er zat maar een ding op: ………………………………... We hebben onze geiten en kippen verkocht en
ook Pitoe kon niet mee naar de stad.” Ze verhuisden naar een heel klein huis met maar één
……………………… waar ze allemaal samen leefden en sliepen. “Ook mama, Theo en ik moesten in
de fabriek werken”.
Het was beslist geen pretje in de fabriek. Het was er erg warm, er was heel veel lawaai en Anna
en Theo moesten er gevaarlijk werk doen. Anna en haar familie verdienden in de fabriek meer
geld dan in Merelbeke op de boerderij. Maar ze vond het niet leuk in de stad.
Elke avond aten ze ………………………………. met wat ui. In Merelbeke hadden ze kippen die eitjes
legden en aten ze wat geitenkaas en lekker brood. Ze kon ook lekker buiten spelen in de tuin en
het bos. Wat had ze een heimwee!
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Vragen
Welk beroep hadden de meeste inwoners?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoe verplaatsten de mensen zich toen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Waarom verhuizen Anna en haar familie naar de stad?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat eten de mensen in de stad?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Is dat gezond? Waarom wel of niet?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Wat zegt u daar? Een pendelaar?!

………………………..

………………………..
………………………..

………………………..

………………………..
………………………..
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Er zijn verschillende soorten treintickets, zoals bijvoorbeeld: ………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In 1870 gebeurde er iets bijzonders. De Minister van Spoorwegen besliste
dat er voortaan niet één maar …………………………………soorten
…………………………… mochten verkocht worden. Zo kregen mensen die
…………………………………………………. werkten voortaan ………………………………. .
Dat wil zeggen dat ze ………………………………….. moesten betalen voor een treinticket dan de
gewone prijs.
Door deze beslissing konden mensen die in de stad in de ……………………….. werkten maar op het
platteland ……………………………. elke dag naar het werk reizen. Ze ………………………………. naar het
werk en worden daarom ………………………………………… genoemd.
Een pendelaar is iemand die…………………………………………………………………………………………………………

3. Alles op wieltjes

In het begin waren de fiets en de auto erg …………………
omdat we een voor een met de hand gemaakt werden.
Enkel de ………………………… mensen konden er een
betalen.

Opdracht Verbind elke fiets met de juiste benaming.

---

gewone fiets

---

---

loopfiets

---

---

driewieler

---

---

tandem

---
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Opdracht Bekijk deze twee foto’s. De ene is genomen in 1910, de andere vandaag. Wat is er
vandaag anders dan in 1910?

Merelbeke dorp vandaag

Merelbeke dorp in 1910

Dingen die vandaag anders zijn dan in 1910:
-

…………………………………………………

-

…………………………………………………

-

…………………………………………………

-

…………………………………………………

-

…………………………………………………

-

…………………………………………………

In het begin dat de auto, de fiets en de tram op de weg reden, waren er geen ……………………………
Daarom waren er veel …………………………………………… . De burgemeesters van elke gemeente
maakten daarom elk hun eigen ……………………………………………… .

Tram
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De tram reed voor het eerst in de gemeente …………………………………. in het begin van de 20ste
eeuw. In de tweede helft van de 20ste eeuw werd de tram op veel plaatsen vervangen door een
……………………… Toen waren mijn oma en opa ongeveer mijn leeftijd. Enkel in de ………………..
rijden vandaag nog steeds trams.

Vandaag zijn er ………………… auto’s en fietsen dan vroeger. Dat komt omdat de mensen
………………………………. hebben maar ook omdat auto’s en fietsen ………………………… geworden zijn.

4. De slimste klas ter wereld
Opdracht Iedereen heeft 3 gekleurde kaartjes gekregen: een rood, een groen en een blauw.
Elke vraag heeft drie mogelijke antwoorden. Je moet het kaartje in de lucht steken
met dezelfde kleur als het antwoord waarvan je denkt dat het juist is.

Vraag 1




ze Merelbeke niet meer leuk vonden
er geen werk was in Merelbeke en Anna’s papa niet kon pendelen
het in de stad gezonder was om te leven

Vraag 2





Waarom gingen de meeste mensen in de 19de eeuw te voet terwijl er al een
trein was?

omdat ze geen tijd, energie en geld hadden om met de trein te reizen
omdat ze een auto hadden
omdat de treinen nooit op tijd reden

Vraag 3




Anna verhuisde met haar familie naar de stad omdat…

Wat is een pendelaar?

iemand die woont waar hij werkt en daarom thuis werkt
iemand die pendels verkoopt
iemand die niet woont waar hij werkt en daarom elke dag naar het werk moet reizen
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Vraag 4




de tram
de auto
de trein

Vraag 5







Wie reed met de eerste auto’s en fietsen?

de arme mensen
bijna iedereen
de rijke mensen

Vraag 6


Wat werd het laatst uitgevonden?

Waarom kwamen er verkeersregels?

omdat er meer soorten vervoermiddelen die snel konden rijden de weg gebruikten.
Daardoor waren er veel ongelukken
omdat burgemeesters graag regels maken
omdat voetgangers veel te snel wandelden en dat zorgde voor veel ongelukken
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Langer geleden
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