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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. We treffen het,

want hij heeft net het diner achter de rug.

Op het menu stonden een emmer

groentesoep, een zak aardappelen met 20

kroppen sla, een heerlijke malse biefstuk en

een slagroompudding als toetje. Wat zal

mijnheer mammoet hebben laten staan en

waarom?

2. Wij zeggen klei, andere mensen zeggen leem. Wanneer je dit gaat bakken,

ontstaat steengoed. Zoek op wat er van leem gemaakt is.

1.

2.

3.

3. Je ziet in ons museum bijlen gemaakt van

steen, brons en ijzer. Welke zou de oudste zijn?

4. Zoek op wat onze voorouders zoal gemaakt hebben van dierlijke botten.

1...................................

2....................................

3....................................



5. op de fotot zie je een fragment van een kruik, die in een van de vitrines staat.

Waarom noemen ze deze kruik een baardmankruik?

6. Wat valt op wanneer we kijken naar een

kinderschoen uit de 13e eeuw. Hoe is deze schoen

versierd? Zijn jouw schoenen ook versierd?

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

tabak. Er werden in Huissen ook sigaren gemaakt en

pruimtabak. Dit gebeurde in een sigarenfabriek. Noem drie

verschillende dingen in dit museum, die herinneren aan de

tijd van de tabaksteelt in Huissen.

1..........................

2..........................

3..........................



8. Met welke munt uit de vitrine kon je met carnaval een glaasje drinken

betalen?

9. Waar zouden de mensen deze stoelen voor gebruikt hebben?

10. Ga even bij mijnheer Rooyaards op visite in of rondom dit gebouw en vraag

hem hoe oud hij geworden is. Dit kun je vinden door de inscriptie op zijn

grafsteen te lezen (bordje).

Hij is                             jaar oud geworden.
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Bij deze puzzeltocht hoort een docentenhandleiding met bronvermeldingen en

achtergrondinformatie. (www.huessen.nl)


