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Dit was de taxistandplaats van vroeger
(1910/1915)

Locatie 1: Stationsplein, taxistandplaats

Beroep……………………………………………….. Verdiende letter: ……

Beroep……………………………………………….. Verdiende letter: ……
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Bij Hessel Landaal kreeg dit paard in 1910
nieuwe hoefijzers onder zijn hoeven

Locatie 2: Smidsweg (is er niet meer, was zijweg van Stationsstraat)

Beroep………………………………………………. Verdiende letter: ……

Hier zie je de melkwagen van melkfabriek
De Sierkan, Kanaalstraat 17. Het gebouw
is vervangen door een ander gebouw.

Locatie 3: Hoek Stationsstraat/Kanaalstraat

Aan de overkant van de
Stationsstraat staat nog het
kantoor van de gasfabriek.
Kun jij ‘m ontdekken? De
gasfabriek zelf is weg.

Beroep…………………………………………….. Verdiende letter: ……
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Het gas uit de gasfabriek was nodig om de
gaslantaarns in de straten van Apeldoorn
elke avond weer aan te kunnen steken .

Locatie 4: Stationsstraat, vlakbij de kruising met de Beekstraat

foto

In de Beekstraat loop je
aan de overkant van de
straat. Stop na de
parkeerplaats aan je
rechterkant. Kijk goed
naar de huizen aan de
overkant.
De foto hiernaast is uit
1900/1910. Kun jij dit
gebouw nog ontdekken??

Het was in die tijd een Koffiehuis voor
geheelonthouders (mensen die geen
alcohol willen drinken)

Locatie 5: Beekstraat

Beroep…………………………………………….. Verdiende letter: ……

xxxz

Als je de Marktstraat
inloopt, zie je aan de
linkerkant oude
gebouwen. Op de foto
zie je in het midden een
pakhuis. Kun jij dit
pakhuis nog ontdekken?
Nu zit er iets heel anders
in het gebouw. Let
vooral op de bovenkant
(gevel)…

Beroep…………………………………………….. Verdiende letter: ……
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Dit pakhuis hoorde bij het transportbedrijf
van de familie Harms. Ze vervoerden voor
klanten goederen met paard en wagen.
klanten.

Locatie 6: Marktstraat

Beroep……………………………………………. Verdiende letter: ……

Op de ansichtkaart zie je een Apeldoornse
markt in ongeveer 1925. Vele mensen
kwamen er om spullen te venten/verkopen
of te kopen.

Locatie 7: Marktplein

Het gebouw op de foto is er
nog! Zoek bij de doorgang
van Marktplein naar
Raadhuisplein huisnummer
20. Kijk goed naar de gevel.
Zie je ook de plek van de
hoge deur nog?

Beroep………………………………………….. Verdiende letter: ……
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100 jaar geleden liepen veel mensen op
klompen. Bij klompenwinkel Koers kon je
mooie laten maken…

Locatie 8: Marktplein, bij doorgang naar Raadhuisplein
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Route: Stationsplein – Stationsstraat - Beekstraat – Marktstraat –
Marktplein – Deventerstraat – Hoofdstraat - Stationsplein
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Beroepenlijst m/v (oude en moderne beroepen staan door elkaar)
apotheker
automonteur
banketbakker
binnenhuisarchitect
broodbakker
dierenarts
dokter
elektricien
gaslantaarnopsteker
herbergier
hoefsmid
hotelmanager
houtbewerker
kledingverkoper
klompenmaker
koerier webwinkel
koetsier
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kofferbakverkoper
koffieschenker
kruidenier
marktventer
melkboer
meubelverkoper
modeadviseur
ober
paardentramconducteur
schoenenverkoper
schoenhersteller
supermarktmanager
taxichauffeur
tramconducteur
transporteur
wagenmaker
zuiveltechnoloog
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De oplossing….
Vul op de 1e regel de letters in die je verdiend hebt. Je krijgt na afloop op
school de code om de zin te kraken! Op de 2e regel vul je die in! Succes!!
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Als je op de
Deventerstraat loopt in
de richting van de
Hoofstraat en je kijkt
naar de winkels rechts,
dan kun je deze twee
gebouwen vast nog
ontdekken. Als je
tenminste goed naar
boven kijkt… De foto is
uit ongeveer 1925.

Beroep…………………………………………….. Verdiende letter: ……

In beide winkels kon je kleding kopen: links
ondergoed en rechts bij kledingmagazijn
Tempelman allerlei kleding.

Locatie 9: Deventerstraat, vlakbij de kruising met de Hoofdstraat

Je ziet een prachtig
gebouw (met spreuk
bovenin). Het bestaat
uit drie winkels. Kun je
het pand van de foto uit
circa 1927 nu nog
ontdekken?

Hier zie je Georg Rethmeier voor zijn
schoenenwinkel. Later verhuisde
Rethmeier naar nr 166 in deze straat
en deze winkel bestaat nog steeds!

Locatie 10: Linksaf de Hoofdstraat in, kijk meteen links

Beroep……………………………………………….. Verdiende letter: ……
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Dit gebouw op de
foto van 1900/1910
kun je niet vinden,
want het bestaat
niet meer.

Het was herberg De Rode Saar. Je kon
er wat eten en er overnachten. Nu
staan er veel winkels, maar vroeger
waren er veel herbergen in Apeldoorn.

Locatie 11: Hoofdstraat, rechterkant, naast de Bloemensteeg

Beroep…………………………………………….. Verdiende letter: ……

Ga met je rug naar het beeld
van Willem I staan en kijk of
je dit prachtig versierde
winkelpand kunt vinden!

Beroep……………………………………………….. Verdiende letter: ……
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In de banketzaak van Heins kon je taartjes
kopen. Deze werden gebakken in de bakkerij
in het steegje erachter, het Achterom

Locatie 12: Hoofdstraat, tegenover het Raadhuisplein

Geen huisnummer te
zien? Kijk goed naar de
gevel en je ontdekt het
pand van De Gruyter!

Beroep………………………………………….. Verdiende letter: ……

De Gruyter was een kruidenier. Je kocht er
levensmiddelen, maar het was geen
zelfbediening, zoals nu in de supermarkt.

Locatie 13: Hoofdstraat, linkerkant, huisnummer 84

Beroep……………………………………….. Verdiende letter: ……
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Dit is wagenmakerij Schimmel in circa 1910.
Het pand stond twee huizen verder dan de
Hema van nu. Voor mooie rijtuigen moest je
bij Schimmel zijn!

Locatie 14: Hoofdstraat, rechterkant, ietsje verder dan de Hema

Nadat je de Grift
en Hofstraat
overgestoken
bent, zie je een
stukje verder,
aan de rechterkant, naast een
villa een
gebouwtje, dat
wat verder naar
achter ligt…

Dit was vroeger het pand van Romijn. Je
ontdekt vast wel wat je er kon doen…

Locatie 15: Hoofdstraat, rechterkant, op de terugweg naar station

Beroep……………………………………………….. Verdiende letter: ……

Iets verder, aan je
linkerkant, ontdek
je vast dit mooie
gebouw, met twee
zaken onder één
bijzonder dak…

Beroep……………………………………………….. Verdiende letter: ……
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In de rechterzaak, op nummer 32, zat
vroeger de winkel van Rodenhuis

Locatie 16: Hoofdstraat, linkerkant

Op deze foto uit ongeveer 1915 zie je
de paardentram, die net op weg gaat
naar Het Loo

Locatie 17: Station

Beroep……………………………………………. Verdiende letter: ……

Je bent klaar!!! Vul je verdiende letters in op bladzijde 7…
Colofon
Deze speurroute is samengesteld in het kader van het Festival ‘Apeldoorn
1900 – Werk en Ambacht’.
De route werd mogelijk
gemaakt door Stichting
Centrummanagement, CODA,
Erfgoedplatform Apeldoorn,
Gigant, markant in cultuur,
Gemeente Apeldoorn en
Provincie Gelderland
Foto’s: CODA Archief, Vereniging Oud Apeldoorn, Wim Boomgaard/
fotoarchiefapeldoorn.nl en Henk Diks
Samenstelling: Bureau Uit de Tijd, Apeldoorn, 2018
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