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Omdat er in het museum vele dingen te zien zijn, zie je soms dingen over het

hoofd. Daarom gaan we aan de hand van deze puzzeltocht een paar dingen nader

bekijken.

1. Bij de deur worden we opgewacht door mijnheer mammoet. Hoe zouden de

mensen in de ijzertijd een mammoet hebben gevangen?

a. met een speer.

b. met een lasso.

c. door hem in een kuil te lokken.

d. met een percussiegeweer.

2. In de eerste vitrine ligt een bijzondere sikkel uit de ijzertijd. Er was er in

Nederland nog nooit eerder een gevonden. Is deze sikkel gemaakt voor of na

Christus? Kijk op de tijdbalk aan de muur.

3. In de hoek staat onderin de vitrine een

zogenaamd misbaksel. Hoe zouden de deuken in

deze gebakken pot ontstaan zijn?

4. Ga even bij mijnheer Rooyaards

op visite in of rondom dit gebouw en

vraag hem even hoe oud hij

geworden is. Dit staat te lezen op de

inscriptie op zijn grafsteen (bordje).

Hij is                        jaar oud

geworden.



5. Vroeger was Huissen een stad in het

Kleefse land net zoals Zevenaar, Wehl,

Hulhuizen en Kekerdom. Het lag helemaal

omsloten door Gelders gebied. Zo'n 'eiland'

noemen wij een enclave. Geef de enclave

Huissen aan.

(In de vitirine vind je een voorbeeld.)

6. Sinds 1816 is Huissen een Nederlandse gemeente. Op de foto zie je het

gemeentehuis. (Een maquette hiervan staat in de tentoonstellingsruimte.)

Voorheen, toen Huissen nog een stad was, stond op die plek een stadhuis. Waar

heeft het stadhuis en het gemeentehuis gestaan? Kijk ook op de tekening van

Robert Melchers, die in de gang hangt.



7. Er staan of liggen in de vitrine over de Romeinse tijd 'fibulae'. Hoe zouden

wij die vandaag noemen?

a. Broche.

b. Sluitspeld.

c. Mantelspeld.

d. Luierspeld.

8. In de vitrine staat een kinderschoen uit de

13e eeuw.

Hoe oud is deze schoen ongeveer?

a. 80 jaar

b. 800 jaar

c. 8000 jaar

d. 80.000 jaar

9. In Huissen hebben veel mensen lange tijd de kost verdiend met het telen van

tabak. Er werden in Huissen ook sigaren gemaakt en

pruimtabak. Noem drie verschillende dingen in dit museum,

die herinneren aan de tijd van de tabaksteelt in Huissen.
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Bij deze puzzeltocht hoort een docentenhandleiding  met bronvermeldingen en

achtergrondinformatie. (www.huessen.nl)
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