
 

 

WERKBLAD: SPOREN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG IN MARKELO 

 
Naam: 

 

Deze lessen over sporen van de Tweede Wereldoorlog gaan over erfgoed. Met erfgoed 
bedoelen we: Sporen van vroeger die je nog steeds kunt terugvinden in voorwerpen, 

verzamelingen, gebouwen, verhalen, bijzondere plekken en in het landschap. Soms zie je ze gelijk 

en soms zijn ze een beetje verborgen. 

 
1 Overval distributiekantoor 
Waarom waren de voedselbonnen zo belangrijk?  
 
…………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
Hoe kwam het dat er voedselschaarste was?  
 
…………………………………………………………….…………………………………………………… 
               
2 Loopgraven bij Dorpsschool 
Waarom moesten de schoolkinderen bij luchtalarm dekking zoeken in de 
loopgraven?  
 
…………………………………………………………….…………….. 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Waar kregen de kinderen nog les, nadat de Dorpsschool door de Duitsers gevorderd was?  
 
…………………………………………………………….……………………………………………………            
 
3 Gemeentelijk Oorlogsmonument op Het Beaufortplein 
Wie worden met dit monument geëerd? 
  
…………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
4 Woning joodse familie Schlosser Bergweg 28-30 
De familie Schlosser moest zichzelf aanmelden of onderduiken. Wat zou jij doen en waarom?  
 
…………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Loopgraaf 



 

 
5 Voormalig Hotel De Markelosche Berg: 
Waarom zouden de Duitsers dit hotel gevorderd hebben?  
 
…………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
6 Het Overijssels Verzetsmonument 
Wat stelt het monument voor?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Welke Markelose verzetsstrijders staan op het monument vermeld?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7 Wapen van Markelo 
Welke symbolen staan er op het Wapen van Markelo en wat betekenen ze?  
        
…………………………………………………………….……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
7b Duitse Loopgraven 
Waarvoor dienden de loopgraven op de Kattenberg?  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Wie moesten de loopgraven graven?  
 
……………………………………………………………………… 
 
8 Bomkrater 
Hoe was deze bomkrater ontstaan?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9 Silhouet gevallen piloot 
Waarom was de afdruk van het lichaam zo duidelijk zichtbaar? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

  



 

10. Dikke Steen 
Wat had de Dikke Steen met de 2e Wereldoorlog te maken ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
11a Onderduikershol/Jodenkuil Kattenberg  
Waarom was de schuilplaats slechts bij enkele omwonenden bekend?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Voor wie diende dit onderduikershol als tijdelijke schuilplaats?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
11b Onderduikershol van de joodse familie Hoek op De Hulpe  
Hoe lang heeft de familie Hoek hier ondergedoken gezeten? 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
 
12a Luchtoorlog 
Waarom zijn juist boven Nederland zoveel vliegtuigen neergestort?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Waarom werden er door de geallieerden zoveel bommen afgeworpen?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
      
12b Vliegtuigmotormonument Kattenberg 
Hoe kwam het dat Nieuwzeelanders mee vochten in Europa? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Hoeveel bemanningsleden zaten er in het neergestorte toestel?  
 
……………………………………... 
 

  



 

13 Ereveld op de Algemene Begraafplaats 
Wie zijn er aan de rechterkant begraven, wie in het midden en wie  
aan de linkerkant?  
 
Rechts:…………………………………………………………….……. 
 
Midden:…………………………………………………………………. 
 
Links: …………………………………………………………………… 
 
Waarom zijn de joodse slachtoffers hier niet begraven? 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
14 Herdenkingen 
Waarom is het zo belangrijk dat we blijven herdenken? 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
Wat is de betekenis van de poppy (klaproos) die jullie gekregen hebben? 
 
…………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
Waarom is het belangrijk dat de Sporen van de 2e Wereldoorlog als erfgoed bewaard blijven? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Welke van de sporen heeft op jou de meeste indruk gemaakt en waarom? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Vliegtuigmonument 


