Teamnr

Categorie

Teamnaam

Goede doel
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Teamcaptain

Score

Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!
A. Er zijn in het quizboek 12 categorieën opdrachten en vragen opgenomen:
1.

De ene zwaan is de andere niet (creatieve opdracht)

2.

Er op uit (buitenopdrachten volgens tijdschema )

3.

Huissens rijke historie

4.

Huissen in oorlogstijd

5.

Huissen groeit

6.

Van tabak tot gerbera

7.

Gevormd door de rivier

8.

Huissense weetjes

9.

Actuele zaken

10. Sport- en verenigingsleven
11. Breinbrekers
12. Rijmelarijen en moeilijke woorden

B. De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de daarvoor aangegeven
kaders in het quizboek. Iedre goed antwoord levert 1 punt per (deel)vraag op. Bij multiple
choicevragen alleen het vakje aankruisen voor het juist geachte antwoord. Aan niet of
slecht leesbare antwoorden of bij gebrek aan eenduidigheid bij het aankruisen van vakjes
worden geen punten toegekend. Voor de creatieve opdracht en de mystery guest geldt
een afwijkende puntentelling. Het team met de meeste punten wint.

C. Ieder team krijgt een joker, die aan een categorie toegewezen kan worden: hierdoor
verdubbelt het totale aantal punten voor die categorie. Op het voorblad vermelden op
welke categorie de joker wordt ingezet. .
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D. Alleen teams die hun quizboek tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd dingen
mee naar de prijzen.
Wanneer moet het quizboek weer worden ingeleverd? Het ingevulde quizboek
moet op vrijdag 31 oktober 2014 worden ingeleverd in De Buitenpoort uiterlijk om 23.00
uur . De klok op teletekst is daarbij maatgevend. Te laat ingeleverd betekent uitsluiting.
Hoe moet het quizboek worden ingeleverd? Het quizboek wordt uitgereikt in een
snelhechter. Bij inleveren moeten alle bladzijden weer in de juiste volgorde in de snelhechter zitten en de voorpagina van het quizboek moet voorzien zijn van de naam
waaronder het team is ingeschreven. Het resultaat van de creatieve opdracht wordt los
bijgeleverd en is eveneens voorzien van teamnaam en teamnummer op de verstrekte
label (NB graag goed bevestigen).

E. Deelname aan de quiz is geheel op eigen risico en verantwoording. Neem altijd de
verkeersregels en veiligheidseisen in acht. Draag als je de straat op moet een
veiligheidshesje en respecteer de sociale omgangsvormen. Je mag gebruik maken van
alle hulpmiddelen die je kunt bedenken zoals internet, sociale media, hulplijnen, etc.
Neem op de puzzeltocht een zaklamp en een meetlint mee. Ook een fiets is handig!

F. De uitslag van de Stadsquiz Huissen wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking,
in de Buitenpoort op vrijdag 7 november 2014 vanaf 20.00 uur.

Over de uitslag van de quiz kan niet worden gediscussieerd en/of gecorrespondeerd.
Elk team ontvangt het quizboek retour en de juiste antwoorden worden op de website
geplaatst.

Iedereen veel plezier toegewenst namens Rotaryclub Arnhem-Huissen!
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Creatieve opdracht
Maak een zwaan met materialen naar keuze en laat Uw fantasie de vrije loop. Het formaat
moet liggen tussen de 30 en 100 cm. Het resultaat moet 3-dimensionaal zijn (een sculptuur)
en mag zowel abstract als realistisch zijn. De ingeleverde zwaan moet voorzien zijn van het
nummer en de naam van het betreffende team.
Een deskundige jury bepaalt de plaatsen 1 t/m 5 .
De jury wijst de 5 mooiste zwanen aan. De jury motiveert haar oordeel in een juryrapport dat
op de website wordt geplaatst.
Puntenwaardering:
Plaats 1: 30 punten
Plaats 2: 25 punten
Plaats 3: 20 punten
Plaats 4: 15 punten
Plaats 5: 10 punten
De overige zwanen krijgen 5 punten : dus niet inleveren = geen punten
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ONDERDEEL A. DE MYSTERYGUEST

Wie is de mysteryguest

?

Ieder team kan tussen 21.00 uur en
22.45 uur een afvaardiging van ten
hoogste 2 personen langs sturen bij
de Buitenpoort. Daar zit de
mysteryguest..
Door vragen te stellen en te
luisteren naar wat de mysteryguest
zegt moet je er achter zien te
komen wie deze bekende, in
Huissen geboren persoon is.
Als je het weet moet je de naam in
onderstaand vak invullen.
Alleen de achternaam goed levert
10 punten op. Weet je ook de
voornaam, dan komen daar nog
5 punten bij.

De mysteryguest is een schimmig
figuur die houdt van vermommingen, dus laat je niet vangen.

Hetty Heijtink of Heytink
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ONDERDEEL B. DE PUZZLETOCHT

De puzzeltocht bestaat uit het afleggen van een gesloten route (start=finish) tussen 19.45
uur en 22.15 uur. Het is raadzaam per fiets te gaan en een zaklamp en een meetlint mee te
nemen. Ook een smartphone kan van pas komen! En denk aan je veiligheid: gebruik een
reflecterend hesje o.i.d.
De route gaat langs de herkenningspunten 1 t/m 8 en kan op ieder punt starten De route
wordt in oplopende nummering doorlopen. Zie het startschema voor de deelnemende groepen. Over deze herkenningspunten en de route worden vragen gesteld en er moet een opdracht worden uitgevoerd.

Deze vragen worden beantwoord in het vragenformulier dat als onderdeel van het quizboek
uiterlijk vanavond om 23.00 uur moet worden ingeleverd.
Ieder deelnemend team splitst een groepje van maximaal 3 personen af dat zich uitsluitend
met de puzzeltocht bezighoudt.
De tocht start voor iedere groep om 19.45 uur op een voor die groep aangegeven herkenningspunt in de route (vanwege de noodzakelijke spreiding van de groepen over de route).
Zie startschema. De routebeschrijving start op punt 1.
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Herkenningspunt 1 Vierakkerse Poort
Huissen had ooit 3 poorten die toegang tot de stad gaven.

Vraag 1.1.

Welke poortnamen hadden de andere stadspoorten?

Vraag 1.2.

Welke belangrijke hoofdverbinding begon er vanaf de Vierakkerse
Poort?

Vraag 1.3.

Zelfs in de huidige bestrating kun je nog zien hoe breed voertuigen
maximaal konden zijn om door de Vierakkerse Poort te kunnen rijden.
Hoe breed? (gemeten in centimeters)

Arnhemse Poort
Antwoord vraag 1.1

Rijnpoort
Antwoord vraag 1.2

Naar Nijmegen

Antwoord vraag 1.3

332

(1 cm smaller dan de breedte)
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Herkenningspunt 1 Vierakkerse Poort vervolg
Vraag 1.4

Welke belangrijke toenmalige centrale stedelijke voorziening
treffen we hier aan?

Ga vervolgens de Vierakkerstraat in.
Samen met de Markt en de Langestraat
vormt deze straat het levendige winkel- en
uitgaanscentrum van Huissen.
Let goed op! Tijdens je tocht passeer je
veel etalages. In sommige etalages staan
letters of lettergrepen op de ruit geplakt.
Noteer de afkortingen die je
tegenkomt.
Ook rond de Markt en in de Langestraat
kom je er straks nog een paar tegen.
Samen vormen ze een zin, die je in het
quizboek moet noteren bij
herkenningspunt 3: De Langestraat.

Vraag 1.5. Welke bouwstijl is dit?

Antwoord vraag 1.4.

Stadspomp

Antwoord vraag 1.5.

Amsterdamse School
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Herkenningspunt 2 Centraal punt in Huissen.
Zie beschrijving
Op dit centrale punt in Huissen kijkt een
belangrijke vogel in onbekende richting.
Vraag 2.1
Wat is de oorsprong van deze vogel?
Vraag 2.2
In welke richting kijkt de vogel? ( Vul in : N,
NO, O, ZO, Z, ZW, W, NW)
Vraag 2.3
Naar welke aan Huissen historisch verbonden
stad kijkt de vogel?
Vraag 2.4
Dit centrale punt is na het bombardement in de
2e wereldoorlog herbouwd. Welk beroep wordt er
thans uitgeoefend in een in 1948 gereed
gekomen pand?

Antwoord vraag 2.1

Het wapen van Huissen / Kleef

Antwoord vraag 2.2

O, ZO

Antwoord vraag 2.3

Kleef

Antwoord vraag 2.4

Kapper
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Herkenningspunt 3 Loop de Langestraat in.
De Langestraat vormt van oudsher - samen met de Markt en de Vierakkerstraat - het gezellige winkel- en uitgaanscentrum van Huissen. Winkels, café’s en woonhuizen wisselen elkaar af. Geniet van het afwisselende straatbeeld, maar let goed op de etalages van de winkels. Daar staan achter het glas soms letters of lettergrepen van woorden die je moet verzamelen. Als je ze allemaal hebt ben je al bijna bij de Hema.

Vraag 3.1:
Vorm een kernachtige zin uit deze lettergrepen en schrijf die hieronder op.

Ondernemers met karakter
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Al snel kom je in de Langestraat het eerste gezellige
pleintje tegen. Op de foto zie je bomen.
Vraag 3.2: Welke soort bomen staan voor de
NH-Kerk?

Kastanjes
Even verderop zit de op bijgaande foto weergegeven
monumentale poort.
Vraag 3.3: Hoe wordt het pand genoemd waar deze
poort deel vanuit maakt?

Gelderse gevel
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Je passeert het tweede gezellige pleintje in de Langestraat. Dit pleintje wordt deel bepaald
doorr een nieuw gebouw van rode steen en met ronde daken.

Vraag 3.4: Welk soort bedrijf zit er in de onderste laag van dit gebouw aan het
pleintje?

Kapper
Tenslotte komt u op het derde pleintje in de Langestraat.
Hier staat een poort met een verbodsbord. De volgende
vraag gaat over de betekenins van dit bord.

Vraag 3.5: Wat zijn de gevolgen als je dit verbodsbord
trotseert?

Geen, bord is niet rechtsgeldig
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Herkenningspunt 4 De Langestraat / ‘het Malemborg’
Om vanuit de Langestraat ‘het Malemborg’ te kunnen bereiken heeft men een historische
boerderij in de Langestraat afgebroken en er een doorgang gemaakt. Loop door deze
doorgang en steek - na het beantwoorden van vraag 4.1 - het pleintje over.
Vraag 4.1
Hoe wordt volgens een ‘stééj’ uit 1985 in het Huissens een doorgang genoemd?
Vraag 4.2
Wat is de echte naam van Lasje Toscanini, de beroemde Huissense dirigent die een
standbeeld kreeg?
Vraag 4.3
Nog geen 100m verder staat aan je rechterhand een kunstwerk. Wat stelt het voor?
Vraag 4.4
Wie heeft dit kunstwerk geschonken?

Antwoord vraag 4.1

Durstèèk

Antwoord vraag 4.2

Jan van Onna

Antwoord vraag 4.3

Vaandel/Vendel

Antwoord vraag 4.4

De Bevelanders
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Herkenningspunt 5

Historische omgeving met oplaadstation elektrische auto’s

Loop linksaf de Lange Kerkstraat in.

De religieuze geschiedenis van Huissen is hier
goed te zien aan de hand van de
verschillende historische gebouwen en plekken.
Vraag 5.1

In dit Huissens silhouetbepalend deel
van een gebouw bevindt zich een
‘beiaard’ Van welk jaar dateert dat
deel van het bouwwerk?

Vraag 5.2

Van welk gebouw(encomplex) kun
je zeggen dat het in het politiek
debat om “Kunst of Bonus” gaat’?

Vraag 5.3

Welk ‘convent’ was hier op deze
plek ooit gevestigd?

Vraag 5.4

Van welke 2 kloosterorden hebben
hier nonnen gewerkt en gewoond?

Antwoord vraag 5.1

1961 - 1962

Antwoord vraag 5.2

Aloysiusschool

Antwoord vraag 5.3

St. Elisabethsconvent
Franciscanessen ( uit Heythuizen)

Antwoord vraag 5.4.

Penitenten (uit Reek)
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Herkenningspunt 6 ‘Mea Vota’ / Tuinbouwmuseum-de-hofstèèj
Iedere inwoner van Huissen weet dat de historie van Huissen en van Het Zand nauw
verweven is met de tuinbouw. Maar wat weten we eigenlijk van die historie af? Om dat te
testen moet een bezoek worden gebracht aan het tuinbouwmuseum Mea Vota. Aldaar wacht
een puzzeltocht in het museum. Alvorens daaraan te kunnen beginnen moet de
volgende vraag worden beantwoord:
Wat is het adres van het tuinbouwmuseum ?

Boskoops Glorie 33

Hier aangekomen moeten, dwalend door het
museum, de volgende tien vragen worden
beantwoord:
6.1 Hoe heette de vroegere eigenaar van Mea
Vota? Alleen de achternaam is voldoende.

Tonk

6.2 Wat is het merk van de “waswringer” in de
huiskamer

Erres

6.3 In welke stad woonde
“de gieter specialist”?

Haarlem

6.4 Wie was de eigenaar van “de kleine rode
FAHR tractor”?

Fred Mom

6.5 Hoe werd zo'n kleine tractor genoemd?
Kruis de juiste bijnaam aan.

Een ijzeren hond
Een buffeltje
Een koelie

6.6 Van wie is de inhoud van de vitrine met
tabaksartikelen?

Theo Gerritsen
B

Chiep
Platte bakken

C

fruitkisten

6.7 Noem drie namen van de verschillende
typen kisten die voor het aanbieden van
groenten en fruit op de veiling werden
gebruikt.

A

6.8 Hoe heet de “halve” kas die ter weerszijde
van de ingang van het museum staat?

Muurkas of Lessenaar

6.9 Voordat er een veiling was bracht, men de
groenten naar de markt. In welke stad was
die markt?

Arnhem

6.10 Wat moet er in de drie zwarte blikken op het
schapje in de huiskamer?

Koffie, thee en suiker
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Herkenningspunt 7 Brandweerpost Huissen
Adres Kampstraat 21 te Huissen

Vervoeg U daar en onderwerp U aan de brandweertest
Vraag 7.1 Welke tijd scoort U bij de proef?

De tijd van het beste teamlid geldt.
Laat die tijd hieronder noteren door de brandweer
Het team met de snelste tijd ontvangt 10 punten, de tweede tijd 8, de derde tijd
6, de vierde tijd 4 en de vijfde tijd 2 punten.

Minuten

Seconden
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Herkenningspunt 8

Buitenpoort

We bestrijken nu een wat groter gebied en lopen de Kloosterlaan in. Daar bezoeken we 6
objecten.( zie foto’s)
Vraag 8.1 Object 1. Welke officiële gemeentelijke functie
heeft dit object gekend?

Burgemeesterswoning

Vraag 8.2

Object 2 :

Waar (in welke buurt) staat dit bouwsel?

‘t Kempke
Vraag 8.3

Object 3 :

Welke functie heeft het dit gebouw?

Vormingscentrum
Onderzoek vervolgens de omgeving van het onder 8.3
bedoelde gebouw
Vraag 8.4

Object 4 :

Waarvan maakt dit object deel uit ?

Muur rond kloostertuin
Vraag 8.5

Object 5:

Wat is de functie van het gebouw met het opschrift
‘D……ing…….enzo’ (er ontbreken letters)

Dagbesteding

Groepen die niet gestart zijn op Herkenningspunt 1 vervolgen nu de route vanaf de
beschrijving van Herkenningspunt 1.
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3.1.
“Klein Evertje” was een onwillige betaler
bij het Laurentiusgilde en werd door de
gildeleden hiervoor gestraft. De straf, die
Klein Evertje onderging, werd jaarlijks
herdacht en gold dan ook als een
waarschuwing voor de andere leden,

indien zij niet betaalden.
Vraag :
Wat voor straf kreeg hij?

50 stokslagen
30 dagen eenzame opsluiting
verdrinking in een kolk bij het Looveer
7 dagen aan de schandpaal

18

3.2
Witte Wieven zijn mythische wezens die
in sagen voorkomen en soms
goedaardig soms kwaadaardig zijn.
In een vijver in Het Binnenveld staat een
beeld van Witte Wieven.
Vraag
Wie was de maker van dit beeld?

Geert Tonk
Kees Berendsen
Martien van Onna
Servaas Tonk

3.3
Toon van Tinus legde de eerste steen
van zijn nieuwe werkplaats bij zijn
woning aan de Langestraat. In deze
oude straat woonden en werkten vroeger
veel ambachtslieden.
Vraag
Wat was het beroep van Toon van
Tinus?

Timmerman
Warme bakker
Huisschilder
Slager
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3.4
Vraag
Op welke datum verscheen de Nieuwe
Koerier, nieuws- en advertentieblad voor
Huissen en omliggende dorpen voor het
eerst?
1 oktober 1934
1 oktober 1935
1 oktober 1936
1 oktober 1937
3.5
Dokter van Delft werkte van 1950 tot 1980
als huisarts in Huissen in de Langestraat.
Boven de voordeur van zijn huis is deze
fraaie glasets van de Huissense
kunstenaar Kees Berendsen te zien.
Hierop zie je diverse symbolen afgebeeld.
Vraag

Welke hobby beoefende dokter van
Delft?

Planten verzamelen
Jagen
Sterren kijken
Slangen bezweren
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3.6
De Volksbond was het gebouw van de
R.K. standsorganisaties en was gelegen
aan de Helmichstraat.
Vraag
Aan welke heilige was de Volksbond
toegewijd?

St. Petrus
St. Joseph
St. Johannes
St. Christophorus

3.7
Vraag
Welk raadslid in Huissen gebruikte de slogan
”trossen los”?

Thé Geene
Cor Leenaars
Jos Martens
Hent Dominicus
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3.8
Vraag : wat werd in juni 1948 in Huissen herdacht ?

De bevestiging van de stadsrechten
De evacuatie van Huissen in 1944
De bevrijding van Huissen in 1945
Huissen wordt Nederlands grondgebied wordt in 1816

3.9
Vraag : wie was de eerste vrouw in de gemeenteraad van Huissen?

mw. Buijing--Vedder
mw. Lamers--Zweers
mw. Vermaas--Verploegen
mw. Klaassen--Arnts.

3.10
Vraag : de graaf van Huissen (comte de Huyssen) ligt begraven in:

Parijs, in de dôme des Invalides
Huissen, op het Zand
Kleef, in de Schwanenturm
Malburgen, op de steenfabriek.
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3.11
HUISSEN - De vondst van een
uitzonderlijk Romeins graf en het
vermoeden dat er veel meer
interessante objecten en graven uit die
tijd te vinden zijn, verstoort de
nieuwbouw op Loovelden in Huissen
niet.
De vele aangetroffen grafgiften geven
aan dat het een elitegraf is van iemand
die in nauw contact stond met - of heeft
gediend in - het Romeinse leger.
Waarschijnlijk een handelaar.

Vraag
Wat is de bijnaam van de man die hier begraven is?

Quietus
Scipio
Mortuus
Romanus
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3.12
In zijn poging om het hof van Bourgondië te evenaren ruïneerde hij de schatkist volledig.
Hierdoor raakte hij in onmin met de standen en moest hij hen vele toegevingen doen en
ambten verpachten. In 1496 bracht hij de samenvoeging met Gulik-Berg tot stand, als
tegengewicht voor de as Bourgondië-Habsburg. Zoals zijn voorgangers, positioneerde hij
zich tegen de aartsbisschop van Keulen en tegen Gelre.
Vraag
Welke landheer van Huissen had de bijnaam “Jan de Kindermaker” ?

Adolf I, Hertog van Kleef
Johan van Valiis, Graaf van Etampes
Johan II, Hertog van Kleef
Engelbert van Kleef, Graaf van Nevers
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3.13
In 1955 zag De Kraonige Zwaone het levenslicht. Op de
grondvesten van de voorloper, CV De Foekepot, ontstond
een nieuw gezelschap dat bestond uit alle lagen van de
bevolking en waarin zowel Huissen-Stad als
Huissen-Zand vertegenwoordigd waren.
De Kraonige Zwaone heeft vijf geschenken gegeven aan
de Huissense gemeenschap.
Vraag

Welke van de vier geschenken hoort er niet bij?

Huissense zwaan
Minigolf
Troatel
Obelisk
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3.14
Hij werd op 29 juli 1914 te Arnhem geboren. In 1930 begon hij zijn werkzaamheden voor
De Gelderlander. In 1933 werd hij verslaggever voor de Over-Betuwe met als standplaats
Huissen.
In 1942 volgde hij colleges aan het filosoficum van de Dominicanen te Huissen.
In december 1945 werd hij benoemd tot hoofdredacteur van De Gelderlander. Deze functie
heeft hij tot september 1977 bekleed.
Naast de krant, bedreef hij de journalistiek ook op televisie. Voor de Katholieke Radio
Omroep (KRO) interviewde hij bekende Nederlanders in het televisie- programma
“Gastenboek” en gaf hij mede de aanzet tot het actualiteiten- programma “Brandpunt”.
Op zijn naam staat ook biografisch werk over zijn inspirator Titus Brandsma en over
Reinier Dobbelmann. Onder de naam Willem de Wael schreef hij het boek “Tusschen twee
Rivieren”.
Hij overleed op 13 oktober 1998.
Vraag
Hoe heette hij?

Nicolas Rinaldi
George Burggraaff
Louis Frequin
Harrie Gerritz
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3.15
De familie Veeren, oorspronkelijk afkomstig uit Huissen, is een in hoofdzaak militair
geslacht.
De vier onderstaande foto's zijn stoepsteenfragmenten met wapens en huismerken erop
afgebeeld. Eén wapen is van de in de 17e en 18e eeuw in Huissen wonende familie
Veeren. Rudolf Veeren, kapitein in Staatse dienst, afkomstig uit Rees, heeft zich in het
begin der XVII-e eeuw in Huissen gevestigd. Mr. Barend Veeren heeft zich in het
rampjaar 1672 onderscheiden, toen Huissen met plundering en brandstichting bedreigd
werd.

Vraag
Op welke van deze foto’s is het familiewapen van de familie Veeren afgebeeld?

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
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3.16
Welke vereniging ontplooide geen activiteiten
vanwege oorlog en dure tijden ?

Het Sint Jorisgilde
Het Sint Antoniusgilde
Het Sint Laurentiusgilde
Het Sint Gangulphusgilde
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3.17
De Gangulphusgilde is in het bezit van een groot aantal, soms zeer oude zilveren schilden.
Van het koningszilver zijn o.a. tijdens de Tweede Wereldoorlog oude en kostbare
exemplaren verloren gegaan. Groot was de verrassing van de Gildenbroeders toen ze in
1969 uit handen van de toenmalige burgemeester Stadhouders vijftien schilden mochten
terugontvangen. De schilden waren in het bezit van W.Miners, tijdens de oorlog
sergeant-majoor in de "Polar Bear" divisie. Deze divisie was betrokken bij de bevrijding van
Huissen in april 1945.
Vraag
Wie schonk het oudste schild aan het St. Gangulphusgilde

Otto II van Gelre
Jacob van Batenburg
Claes Smalenvelt
Dirk VI van Kleef
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Vraag 3.18
Huis Binnenveld is een landhuis annex boerderij op
het voormalige gelijknamige landgoed in Huissen,
gemeente Lingewaard. Bij de lokale bevolking is het
huis beter bekend als “het spookhuis” van Huissen.
Het landgoed Bynenfeldt bestond al in 1586, maar het
herengoed werd pas gesticht in 1735, toen ook het
huis gebouwd werd.
Rond 1813 kwam het huis met het landgoed in het
bezit van de familie Vermaas, die het pand
moderniseerde. Het huis is tot voor kort in handen van
deze familie geweest. Bij de Slag om Arnhem lag het
pand in het frontgebied. In mei 2008 werd het
bouwvallige pand aangekocht door positiviteits-goeroe
Emile Ratelband, die een restauratieplan liet
ontwerpen, met de bedoeling het huis te restaureren
en er zelf te gaan wonen. Maar Ratelbands
echtgenote Monica wilde er absoluut niet wonen
omdat het er zou spoken. Daarop verkocht Ratelband
het huis aan oranjefanaat Johan Vlemmix, die de
bedoeling had er zijn eigen televisiestation te vestigen.
Het project mislukte echter.

Johan Vlemmix is zo bang voor zijn eigen huis, dat hij
in een caravan in de tuin slaapt. Hij maakte
angstaanjagende dingen mee in zijn landhuis in
Huissen. Vlemmix ervoer inderdaad veel
onverklaarbare dingen, zoals een slijptol die losschoot
en deuren die heel erg hard dichtslaan.

Vraag
Waaraan ontleent het “Spookhüs” zijn bijnaam?

lichtende ogen in de deur
zwevende geest van een dode vrouw
dichtslaande deuren
geest van een dode Duitse soldaat
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3.19
De Soldatenkoning nam vlak na zijn troonsbestijging deel aan de Vrede van Utrecht, die
een einde maakte aan de Spaanse Successieoorlog. De vrede bracht hem Opper-Gelre en
de mogelijkheid deel te nemen aan de Grote Noordse Oorlog. In deze oorlog veroverde hij
Voor-Pommeren -met als hoofdstad Stettin- op de Zweden.
De Soldatenkoning zette in navolging van zijn grootvader de militarisering van het land
voort. Hij besteedde 85% van het staatsbudget aan het leger en bouwde een enorme
troepenmacht op. Onder hem ontstonden het spreekwoordelijke Pruisische militarisme en
de "typisch Pruisische" plichtsgetrouwe ambtenarij. Hij smeedde zijn staten samen onder
het overkoepelende Generaldirektorium, centraliseerde de financiën en voerde een
economisch beleid in de geest van het mercantilisme. Het door de pestepidemie ontvolkte
Oost-Pruisen bracht hij weer tot bloei door opbouwwerkzaamheden en het aantrekken van
tienduizenden met name protestantse Salzburger emigranten.
Hij was ook hertog van Kleef, waarvan Huissen deel uitmaakte.
Vraag
Welke landsheer van Huissen had de bijnaam “De Soldatenkoning” ?

Frederik Willem I van Pruisen
Frederik Willem II van Pruisen
Frederik Willem III van Pruisen
Frederik Willem IV van Pruisen
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3.20
Waar stond in Huissen het Kremlin?

Langestraat

Markt
Helmichstraat
Vierakkerstraat
3.21
Op de RK begraafplaats in
Huissen-Stad bevindt zich het
priestergraf.

Vraag : hoeveel priesters zijn
hier begraven?
5 priesters
6 priesters
7 priesters
8 priesters
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3.22
Burgemeester Constantijn Theodorus Kolfschoten was
burgemeester van Huissen van 16 april 1867 tot 31 juli
1876
Zijn vrouw ligt begraven op de Rooms-katholieke
begraafplaats in Huissen-Stad.
Vraag
Wat is de naam van zijn echtgenote?

Adriana Josepha Maria van der Heijden
Cecilia Fransica Dijkstra
Theodora Wilhelmina Petronella Steenkist
Clemence Johanna Stephanie Maria van Dort
3.23
Het Dominicanenklooster is gebouwd
tussen 1856 en 1858.
Vraag
Wie is de architect?

Eduard Cuijpers
Joseph Cuijpers
Pierre Cuijpers jr.
Pierre Cuijpers
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3.24
Onder de calvariegroep bevindt zich de
grafkelder van het Dominicanenklooster.
De grafkelder is in 1982 tussen de kapel en het
klooster gebouwd. De bouw van de grafkelder
is financieel mogelijk gemaakt door de moeder
van de toenmalige prior.
Zij is voor eeuwig bijgezet in de crypte, zoals
voor haar overlijden is overeengekomen met de
congregatie van de Dominicanen.
Vraag
Zij is de moeder van:
Prior van de Veer
Prior Theissling
Prior Derksen
Prior Jongerius
3.25
Waaraan is het graf van Antoon Tonk
makkelijk te herkennen?

Er houdt altijd een kraai de wacht.
Er ligt een laurierkrans op de grafsteen
Er ligt een helm op het graf.
Er brandt een eeuwige vlam.
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3.26
Vraag
In welke gas bevindt zich nog het restant
van één van de eerste lantarenpalen die in
de 19e eeuw werden aangebracht?

Paterslaan
Lange Kerkstraat
Burchtgracht
Stadsdam

3.27
Gijsbertus Roijaards stierf in Huissen op 21
juli 1805. Zijn grafsteen is te zien achter het
museum.
Vraag
Wat was zijn beroep ?

Herenboer
Dijkgraaf
Notaris
Rentmeester
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3.28
Een oud gebruik is het “ SCHIETEN VOOR HET EERSTE GEBOD”
Vraag
Bij welke gelegenheid werden er dan saluutschoten gelost ?

Bij de geboorte van een zoon
Bij de eerste aankondiging van een huwelijk in de kerk
Bij de opening van het Koningsschieten
Bij een schietgebedje
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3.29
Tot 1713 vonden jaarlijks op de tweede zondag na Pasen de magistraatsverkiezingen
plaats. Op 15 december 1713 werden deze verkiezingen op last van de Pruisische koning
Friedrich Wilhelm I opgeschort en uiteindelijk op 25 augustus 1718 afgeschaft. Na de dood
van de laatst gekozen burgemeester Van Vinceler werden al diens opvolgers benoemd. In
1810 maakte de burgemeester-oude-stijl plaats voor de maire, de voorloper van het
huidige ambt van burgemeester.
Vraag
Welke familie leverde maar liefst drie burgemeesters aan Huissen ?

Cloeck
Van Will
Pilgrim
Verner
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3.30
Vraag
Wie moest de leeuwen in zijn wapen vervangen door
twee hazen?

Maarten van Gelre
Karel van Gelre
Willem van Gelre
Otto II van Gelre
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Bij de mobilisatie in 1939 werden in Huissen Nederlandse torpedisten gelegerd. Bij de inval
op 10 mei 1940 sneuvelden diversen van hen. De grote slagen voor Huissen kwamen in de
jaren 1943-1945. Op 13 mei 1943 verwoestte een brandbombardement een deel van
Huissen-Stad. Vanaf 17 september 1944 werden het Looveer, Stad en Zand regelmatig
getroffen door bommen en granaten. Meer dan 200 mensen kwamen om, vooral bij een
groot bombardement op 2 oktober 1944. Van oktober 1944 tot juni 1945 was de bevolking
van de gemeente geëvacueerd. Geen Huissenaar was dus getuige van de bevrijding op
2 april 1945. Daarbij waren naast Britse en Canadese ook Belgische militairen betrokken.
Een van de plaatsen waar in de oktoberdagen van 1944 verbeten gevochten werd, was
De Heuvel, een terrein op de grens van Huissen en Bemmel. Ter herinnering aan die strijd
werd daar een door Estourgie ontworpen kapel gebouwd, die werd toegewijd aan
Maria van de Bloeiende Betuwe.

4.1.
Welke slachtoffers van het bombardement van 2 oktober liggen niet in het
massagraf ?

Katholieken
Duitse militairen
Protestanten
Burgers
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4.2. Waar is in Huissen een plaats in de openbare ruimte die genoemd is naar de

evacuatie in het najaar van 1944?

Exoduspad
4.3. Welk gebouw of welke gebouwen maakt (maken) geen deel uit van de
wederopbouw?

de huizen aan de zuidkant van de Doelenstraat
het voormalige scholencomplex langs de Lange Kerkstraat
de Hof van Hessen in de Vierakkerstraat
de stadsparochietoren
4.4. Het Exodusmonument op de Begraafplaats Huissen-Stad is verwant aan een
monument elders, onder verwijzing naar dezelfde gebeurtenis.

Vraag
Naar welke gebeurtenis wordt verwezen?

een bombardement
een executie
een verdrinkingsdood
een aanrijding met militair voertuig

4.5.Wie heeft het Exodusmonument ( 2011) in de Bloemstraat ter hoogte van Mea
Vota onthuld?

burgemeester Harry de Vries
de schrijver Jan Siebelink
de streekroman schrijver Michel Bongers
de heer Jan Terlouw
40

4.6.Van welk toevluchtsoord is de in WO I in Huissen overleden priester
a) de herder geweest en
b) waar ligt hij begraven?
a) herder geweest te

Vluchtoord Uden

b) hij ligt begraven te

Huissen Stad

4.7.Waar staat in Huissen een WO II informatiepaneel, dat verwijst naar de bijzondere
oorlogssituatie in het najaar van WO II?

het Looveer
in de binnentuin van het voormalige gemeentehuis aan de Lange Kerkstraat
in de kloostertuin van de Dominicanen
nabij de Zandse kerk
4.8.Op 17 september 1944 startte de operatie Market Garden. Die dag bracht Huissen
dood en verderf.

Welke hulpverlener verloor op 17
september 1944 het leven?

Antoon Tonk

Waar voltrok zich het drama?

Looveer

Waar ligt betrokkene begraven?

Begraafplaats Huissen Stad

Hoe wordt hij op de grafsteen genoemd?

Held van de Brandweer

4.9 Welke arts was in WO II niet in Huissen werkzaam?

Dr. v.d. Laan
Dr. Bosman
Dr. Van Vegghel
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4.10 Ten gevolge van welke twee oorzaken ging de druiventeelt in het laatste half jaar
van de oorlog geheel ten onder?

a

Nagenoeg al het glas werd vernield

b

Alle planten bevroren

4.11. Bij de entree van de begraafplaats staat sedert enige jaren een zogenaamde
Liberation Route Luisterkei .
Vraag
Met welke gebeurtenis wordt jaarlijks de grote evacuatie, de exodus
herdacht?

Exodus wandeltocht
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4.12. Op 2 oktober onthulde de burgemeester het op de foto getoonde
gemeenschapsmonument. Het is een " walking along monument". Mensen kunnen
ter plekke zelf ontdekken wat de betekenis is. Dat zijn er maar liefst vier.

Vraag 4.12: Noem de vier gebeurtenissen die met dit monument worden herdacht?

1

D-day

2

Operatie Market Garden

3

Bombardement Huissen

4

Historie 350 jaar oude 9-uurs klok
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Na de oorlog herrijst Huissen uit zijn as. De oude stad wordt weer opgebouwd en hervindt zijn
vroegere sfeer en gezelligheid. De bevolking groeit en er komen uitbreidingsplannen. Huissen Stad
en Huissen Zand groeien aan elkaar en wijken als De Zilverkamp en Loovelden maken Huissen tot
een populaire woongemeente vooral door de herkenbaarheid en sfeer van het oude centrum met
zijn vele hoogtijdagen.
De volgende vragen hebben betrekking op de ontwikkeling van Huissen na de oorlog.

5.1
Toponiemen zijn niet alleen namen van
een stad, plaats of dorp, maar ook van
landschapselementen zoals rivieren,
polders, moerasgebieden.
Vaak worden oude toponiemen opnieuw
gebruikt in wijknamen, straten, etc.

Vraag
In welke opsomming komen
uitsluitend toponiemen voor die te
maken hebben met het huidige en
voormalige Huissens grondgebied:

Aanwijzing: Er is 1 goed antwoord Er zijn
antwoordmodellen. Welke opsommingen

2 goede
geven het
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5.2
Huissen heeft in de Tweede Wereldoorlog veel schade opgelopen. De Over-Betuwe was
tegen het einde van de oorlog enige tijd frontlinie en de oude kom is zwaar gebombardeerd.
Hetzelfde lot viel Nijmegen ten deel en ook Arnhem kwam zwaar gehavend uit de strijd.
Na de oorlog werden voor de gehavende steden in Nederland zogenaamde
wederopbouwplannen opgesteld. Plannen die voorzagen in de herbouw van de
binnensteden. Vaak maakte men van de gelegenheid gebruik om de centra ook te
“moderniseren”.
Rotterdam is daarvan het duidelijkste voorbeeld, maar ook Nijmegen koos voor bredere
straten en moderne “ wederopbouwarchitectuur”. Achteraf was de conclusie dat daarmee
een belangrijk stuk van de sfeer van de binnensteden verloren is gegaan. Huissen vormt
hierop in zekere zin een uitzondering. De volgende vragen gaan over het wederopbouwplan
voor Huissen.
Vraag a:
Waarin onderscheidde het wederopbouwplan van Huissen zich van de
meeste andere wederopbouwplannen? Noem twee duidelijke kenmerken.
Vraag b:
Door welke stedenbouwkundige werd dit wederopbouwplan opgesteld?

a1

Grotendeels behoud historische rooilijnen

a2

Traditionele kleinschalige herbouw

b

Ir. W.H. Verschoor

5.3
In Huissen werd al snel na de oorlog buiten de historische stadscontour gebouwd. Een
bijzonder element vormen de niet-evenwijdig langs de Stadswal staande flats uit de 60-er
jaren.
Vraag
Waarom staan deze eigenlijk zo en niet netjes evenwijdig langs de weg.
Om beter op de zon te liggen.
Om de Stadswal een groener en opener karakter te geven rond de
historische kern.
Dit vloeide voort uit het toenmalige stedenbouwkundige streven naar een
open structuur van ‘licht en lucht’.
Om het zicht op het er tegenover gelegen kerkhof enigszins te beperken
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5.4
In de 70-er en 80-er jaren verrees de woonwijk de
Zilverkamp. Deze woonwijk werd
gerealiseerd in 4 fasen volgens een stedenbouwkundig masterplan en voor elke fase door een
ander architectenbureau.
Fase 1
Vraag
Noem de vier verschillende architectenbureaus die in de Zilverkamp de
woningen hebben ontworpen.

Fase 2

Fase 3

Architectenbureau fase 1 is:

Derksen en Bongers

Architectenbureau fase 2 is:

Schouten en De Jonge

Architectenbureau fase 3 is:

Jans Heelsbergen

Architectenbureau fase 4 is:

Alberts en Van Huet

Fase 4

5.5 Vooral de eerste fase van de Zilverkamp was qua opzet zijn tijd ver vooruit.
Vraag
Wat was ten opzichte van wijken in andere steden uit dezelfde periode het meest
bijzondere kenmerk dat aanleiding gaf om het plan ‘Zilverkamp’ tot landelijk
voorbeeldplan te benoemen?
de vergaande menging van duurdere en goedkopere (huur) woningen
de integratie van landschap en stedenbouw
de bijzondere straten- en wegenstructuur
de sterke relatie met het oude stadje Huissen door de oriëntatie van de straten- en
wegenstructuur op de kerktoren
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5.6
Aan de Holthuizerdreef en de
Kolk (zie foto’s) staat zoals
overal in De Zilverkamp een
grote diversiteit aan huizen.
Opvallend zijn twee rijtjes zeer
lage huisjes als onderbreking
van de kenmerkende
drie-verdiepingen woningen aan
deze twee straten.

Vraag
Wat is reden dat deze huizen zo laag zijn?

Er is helemaal geen speciale reden. De wijk Zilverkamp is zo gevarieerd mogelijk
gebouwd. Bovendien zijn er wel meer lage woningen in deze wijk waaronder
bungalows.
De hoogte van de huisjes houdt rekening met de vogeltrek in het rivierengebied.

De huisjes zijn gebouwd onder een hoogspanningslijn die er nu niet meer loopt.
De huisjes zijn een eerste poging om ook voor starters het bezit van een eigen
woning mogelijk te maken. Later is daar de starterssubsidie voor in de plaats gekomen.
De huizen moesten laag blijven om de windvang van een voormalige “Holthuizer”
molen te waarborgen.
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5.7
In de 21ste eeuw komt de tweede grote woonwijk bij Huissen tot ontwikkeling: Loovelden.
Ook in deze wijk spelen zicht-assen op de kerk in de kom een belangrijke rol bij de
stedenbouwkundige opzet. Overigens zijn de verschillen met de Zilverkamp groot. Met
name de bouw van een viertal appartementenblokken centraal in de wijk bepaalt het beeld.
Vraag
Noem de vier namen van deze gebouwen van oost naar west.

Gebouw 1

AQUA

Gebouw 2

TERRA

Gebouw 3

IGNIS

Gebouw 4

AXIS
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5.8
Het nieuwe woongebied Loovelden (zie kaartje) is voor een belangrijk gedeelte opgehoogd.
Dit opgehoogde gebied wordt begrensd door de Loostraat en de Keizersallee.
Vraag
Waarom is alleen dit deel van het woongebied opgehoogd en niet het hele
plangebied?

Er was te weinig zand besteld door de bouwbedrijven bij de aanleg van de wijk
Loovelden.
Loovelden is een waardevolle vindplaats van oudheidkundige objecten. Langs de
Loostraat heeft waarschijnlijk de oude Romeinse weg " De Limes” gelopen. Om die
op te graven en veilig te stellen was er geen geld. Toen was de oplossing: ‘Zand er
over”.
Door de ophoging ontstond een leuk hoogteverschil langs de Keizersallee, zodat
daar bijzondere huizen gebouwd konden worden.

In de toekomst wil men nog zandstrandjes aanleggen langs de waterpartijen in deze
wijk ter compensatie voor het verdwijnen van het buitenbad ‘het Zwanenwater”.
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5.9
Gelijktijdig met Loovelden is het woongebied Bloemstraat ontwikkeld. Hier is woningbouw
verrezen ter plekke van voormalige glastuinbouwbedrijven. De straten van deze woonbuurt
zijn vernoemd naar bekende druivenrassen. Rond de monumentale boerderij Mea Vota zijn
enkele historische druivenkassen gehandhaafd en is het tuinbouwmuseum Mea Vota
verrezen.
Vragen:
a. Waaraan dankt de Bloemstraat zijn naam?
b. Welke toren staat aan het Klokkenpad?
c. Hoe heet het park dat tussen deze woonbuurt en de rivierdijk is gelegen?

Vraag a

Aan de bloemen (kolken)

Vraag b

Watertoren

Vraag c

Het Slingerbos
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5.10
Aan de markt in Huissen hebben verschillende gebouwen gestaan ongeveer op de plaats
van de huidige bibliotheek/oude AH winkel.
Vraag
Welke 3 kenmerkende gebouwen zijn dat achtereenvolgens geweest? Geef ze dus
ook in de juiste volgorde van hun bestaan.

Foto a

Foto b

Foto c

Aanwijzing: Zie foto’s a, b en c van de gebouwen in willekeurige volgorde van hun bestaan.
Geef de namen en zet ze in volgorde van hun bestaan: de oudste is gebouw 1.

Gebouw 1 is

Foto c : raadhuis

Gebouw 2 is

Foto b: Brandweer

Gebouw 3 is

Foto a: noodwinkels / woningen
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5.11
Tussen de stedelijke gebieden van Arnhem en
Huissen is het Zeegbos gerealiseerd. Het
Zeegbos vormt een recreatief uitloopgebied
voor de omliggende woonwijken en staat via
loop- en fietsroutes in verbinding met het Park
Lingezegen. Het Zeegbos had aanvankelijk
een andere naam: “Stuitbos”. Over dit
“Stuitbos” gaan de volgende open vragen:

Vragen
1.
Waarvan is de naam “Stuit” een
afkorting?
2.
In welk jaar werden in het Zeegbos de
eerste bomen geplant?
3.
Welke woonwijken grenzen allemaal
aan het Zeegbos?
4.
Onder welke organisatie valt het
beheer van het Zeegbos?

Vraag 1

Stedelijk uitloopgebied

Vraag 2

1998

Vraag 3

Zilverkamp, Loovelden, Rijkerswoerd, Holthuizen

Vraag 4

Recreatieschap
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5.12
Vroeger woonde de burgemeester in een
officiële ambtswoning (burgemeesterswoning).
Toen het ambtelijk apparaat nog klein was, was
deze woning vaak ook het stadhuis. Bijgaande
foto’s tonen enkele voorbeelden:
A De voormalige burgemeesterswoning in de
Langestraat
B De voormalige burgemeesterswoning aan de
Helmichstraat (vroeger Steenstraat).
C De laatste ambtswoning in de gemeente
Huissen.
Vragen :
1.
In welke burgemeesterswoning woonden
achtereenvolgens 3 burgemeesters met
dezelfde achternaam ?
2.
Welk gebouw staat er nu op de plek van
de voormalige burgemeesterswoning aan
de Helmichstraat?
3.
Wat is het adres van de laatste
ambtswoning?
4.
Welke burgemeester liet de laatste
ambtswoning bouwen?
5.
Welke burgemeester woonde het laatst in
deze ambtswoning?

1

In de woning aan de Langestraat

2

Sancta Maria

3

Kloosterlaan

4

Stadhouders

5

Persoon
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Van de voormalige gemeente Huissen is in de loop der tijd vaak de gemeentegrens
veranderd.
5.13
Bij de annexatie van de polder Malburgen door de
gemeente Arnhem ging een groot deel van het
gemeentelijk grondgebied verloren.
Vraag 1:
Wat stelde de gemeente Huissen voor om de
inlijving van de polder Malburgen door Arnhem te
voorkomen?

Aanwijzing: Kies uit de twee volgende antwoorden het
juiste:
1a Huissen stelde voor om zelf de woningbouw voor Arnhem te realiseren.

1b Huissen stelde voor om in Malburgen moderne, grootschalige
tuinbouwbedrijven te ontwikkelen om het kleinschalige tuinbouwgebied op
Huissen-Zand te saneren.
Vervolg 5.13
Vraag 2:
Op welke datum trad de wet die deze
grenswijziging regelde in werking?
Vraag 3:
Aan welke gemeente verloor de gemeente Huissen
de Hondsbroekse Pley?

2

1 maart 1966

3

Westervoort
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5.14
Vragen over de veranderingen van de
gemeentegrenzen van de voormalige gemeente Huissen en de huidige
gemeente Lingewaard.
Vraag 1:
Aan welke gemeenten grensde de voormalige gemeente Huissen in het jaar 2000?
Vraag 2:
Aan welke gemeenten grenst de huidige gemeente Lingewaard?

Arnhem, Bemmel, Duiven en Westervoort
1

2

Arnhem, Westervoort, Duiven, Ubbergen,
Millingen a/d Rijn, Rijnwaarden, Nijmegen en
Over-Betuwe
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5.15
Wie kent het kinderliedje waarin gezongen wordt “ tot we misselijk van het draaien en de
limonade zijn”? Wel, Huissen is ook een soort speeltuin voor verkeersdeskundigen.
In Huissen zijn in de loop der jaren de nodige rotondes aangelegd. Als je Huissen door
moet en je zit achter een grote vrachtwagen dan kun je je lol op. Wel kun je dan rustig de
kunstwerken bewonderen die op de verschillende rotondes zijn geplaatst. Over al die
rotondes gaan de volgende vragen.
Vraag 1:
Hoeveel rotondes liggen er zowel binnen als buiten de bebouwde kom van de
voormalige gemeente Huissen?
Vraag 2:
Op hoeveel van deze rotondes hebben fietsers geen voorrang?

Antwoord vraag 1

9

Antwoord vraag 2

2
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Vervolg 5.15
Een automobilist rijdt - komend uit Bemmel via de Karbrug de Linge over. Hij slaat bij de
eerste gelegenheid linksaf en brengt een bezoek aan het kassengebied Bergerden.
Hij bedenkt zich echter en rijdt om de eerste vijver (is geen rotonde!) heen en keert
terug naar het punt waar hij afsloeg en vervolgt zijn weg in de richting van het centrum van
Huissen. Onderweg slaat hij af om even een kijkje bij het tuinbouwmuseum Mea Vota te
nemen. Vandaar rijdt hij binnendoor (via Bloemstraat, Struifstraat, Touwslagersbaan en
Helmichstraat )naar de rotonde bij de Stadswal. Daar slaat hij rechtsaf. In de Van
Voorststraat gaat hij even pinnen bij de Rabobank en parkeert daar voor de deur. Dan rijdt
hij de Stadswal weer op richting Arnhem. Hij gaat tanken bij de Shellpomp aan de
linkerkant van de ir. Molsweg. Vervolgens volgt hij deze weg richting Arnhem en slaat bij de
Nielant linksaf. Deze rijdt hij af tot aan de Loostraat, alwaar hij rechtsaf slaat naar
Loovelden waar hij woont.
Vraag 3:
Hoeveel rondjes op rotondes die hij passeerde heeft hij in totaal gemaakt? Tel alle
hele en gedeeltelijke rondjes op.
Vraag 4 :
Over welke Huissense rotonde is de automobilist in de vorige vraag niet gekomen?
Noem tenminste twee namen van straten die op die laatste rotonde uitkomen.

3

6 1/2

4

Rotonde bij Hofmeesterij /Bredestraat

5

Bredestraat, Hofmeesterij & Muntstraat
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Vervolg 5.15

Kunstwerk 1

Op bijgaande foto’s staan kunstwerken getoond die
op een aantal van de rotondes in Huissen staan
Vraag 6
Zet het bij de foto geplaatste nummer bij de
hieronder genoemde rotonde

Kunstwerk 2

A. Rotonde Helmichstraat / Stadswal
B. Rotonde bij de Karbrug
C. Rotonde Stadswal / Frankentaler
Kunstwerk 3

Aanwijzing: Zet het juiste fotonummer in het betreffende antwoordvak
A = Kunstwerk
B = Kunstwerk
C = Kunstwerk

2
1
3

5.15 vraag 7 :
Op welke plekken in Huissen staan - ondanks alle rotondes - nog verkeerslichten?

Bij de Valom en 2 x op de Nielant
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5..16
Twee vragen over deze nieuwbouwlocatie in Huissen

Vraag 1: Hoeveel appartementen zitten er in het ronde torentje?
Vraag 2: Hoe heette de boerderij waartoe de bouwgrond behoorde?

1

9

2

De Altena

5.17
Aan welk "voetpad" staan deze
fraaie dertiger jaren villa's?

Laakse Voetpad
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5.18 Aan welke openbare voorziening in het verleden heeft Huissen dit mooie fietspad
te danken?

De Tram

5.19 Waar staat deze prachtige houten villa?

Aan de Linge bij de Karbrug
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5.20
Vraag : hoeveel inwoners heeft Huissen in 2014 ongeveer?

Ongeveer 1400
Ongeveer 4000

Ongeveer 18.600
Ongeveer 180.000
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De tuinbouw in Huissen heeft een lange en rijke historie. In het tuinbouwmuseum
‘Mea Vota’ zijn daar nog tastbare herinneringen van terug te vinden. Vaak zijn bepaalde
ontwikkelingen in de tuinbouw afhankelijk geweest van belangrijke gebeurtenissen in de
geschiedenis van Huissen. Over grote en kleine feiten gaan de volgende vragen.

6.1 In de Betuwe treffen we van oudsher veel boomgaarden aan
vanwege de bodemgesteldheid die kenmerkend is voor het
rivierengebied. In Huissen heeft daarnaast - en dat is in het
rivierengebied vrij uitzonderlijk - een omvangrijke
tuinbouwontwikkeling plaatsgevonden.
Vraag
Wat is de oorsprong van deze ontwikkeling? Welke zijn de 2
goede antwoorden?
De inspanningen van burgemeester Helmich
De aanleg van de A15 tot aan de grens met Huissen
Een oude dijkdoorbraak die zand heeft uitgespreid over de kleigronden.
Het heeft een historische oorsprong die te vinden is in de periode dat Huissen
eigendom was van de Hertog van Kleef.
Is geïntroduceerd door de paters Dominicanen.
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6.2 Werk en inkomen voor de inwoners van Huissen hebben altijd te maken gehad met de
bijzondere geografische ligging.
Vraag
Welke 2 belangrijkste gelijktijdige inkomstenbronnen heeft Huissen na 1660 gekend
in de verschillende langdurige perioden?
Kersen en tabak
Kersen en tolheffingen
Tabak en glastuinbouw
Tabak en druiven
6.3 Huissen kende reeds in de 17de eeuw een omvangrijke tabaksteelt. Met deze
tabaksteelt, die in het algemeen erg kleinschalig van aard was, werd de grond intensief
bewerkt en bemest. Daardoor werden de aanvankelijk schrale zandgronden op en rond Het
Zand zeer geschikt voor de latere tuinbouwontwikkeling. De tabaksteelt raakte door een
belangrijke gebeurtenis plotseling ernstig in verval.

Vraag : wat is een belangrijke en bepalende reden van dit verval?
De landbouwcrisis van 1870
De opening van het Suezkanaal in 1969
De antirook campagnes door de overheid
Een ernstige plantenziekte
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6.4 De industriële revolutie is in belangrijke mate aan Huissen voorbijgegaan. Mede uit
sociale overwegingen koos men voor het ontwikkelen van de tuinbouw. Wel gingen veel
mannen werken in het Ruhrgebied om het totale gezinsinkomen op voldoende niveau te
krijgen. Voor één vorm van industrie geldt dat deze zich in die periode wel in Huissen heeft
ontwikkeld.
Vraag
Welke industrie was dat?

Baksteenindustrie

6.5 Het beroep van tuinder is in Huissen een begrip. Het is een vak waarvan men niet
zomaar de fijne kneepjes door heeft.
Vraag
Hoe werd een tuinder vroeger ook wel genoemd?

Groentekweker
Warmoezenier
Planter
“Gaertner”
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6.6 Toen de tuinders nog niet met verwarmde kassen werkten was de winter een moeilijke
periode. Toch kon er ook in de koude periode één groentesoort worden geteeld.
Vraag
Welke van de onderstaande groenten was dat?
Winterpeen
Boerenkool

Spruiten
Wittekool (Zuurkool)

6.7 In veel tuinbouwgebieden kent men het jaarlijks fenomeen fruitcorso, druivencorso en
bloemencorso. In Huissen was dit geen gewoonte.
Vraag 1: In welk jaar werd er in Huissen voor het eerst een druivencorso gehouden?
Vraag 2: Wat was de aanleiding voor dit druivencorso?

Antwoord vraag 1
1920
1934
1946
1981

Antwoord vraag 2

Er moest een druivenkoningin worden gekozen
Het ging slecht met de druivenhandel
Het was een nieuw product, dat op de kaart moest worden gezet
Het paste in het optimisme van de wederopbouw van Huissen
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6.8 De tuinbouwgeschiedenis van Huissen is goed te
zien op het tuinderscomplex Mea Vota.
Vraag 1: Wat betekent MEA VOTA?
Vraag 2 : Hoe komt men aan die naam?

Antwoord vraag 1

Mijn wens of stem
Antwoord vraag 2
De boerderij is vernoemd naar de vrouw van de 1e eigenaar
Naar aanleiding van een suggestie van de toenmalige pastoor
Naar aanleiding van een suggestie van de toenmalige burgemeester
Overgenomen van een boerderij in het Westland n.a.v. een excursie
6.9 Fruit en aardappelen moesten in een
zelfde soort fruitkist aan de veiling
worden aangeboden.
Vraag
Hoeveel kg fruit of hoeveel kg
aardappelen moesten er in de fruitkist
zitten?

Aantal kg fruit:
Aantal kg aardappelen:

18
20
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6.10 Bepaalde druivenrassen doen het goed op de Huissense gronden.
Vraag
Noem twee druivenrassen die veel in Huissen worden/werden gekweekt.
Druivenras 1

Frankenthaler

Druivenras 2

Black Allicante / Boskoops Glorie

6.11 Nederland is geen echt wijnland. Toch zijn er steeds meer ‘chateau’s’ in Nederland.
Zo ook in Huissen.
Vraag: Hoe heet
a.
de wijn die in Huissen wordt gemaakt en
b. welke kleur heeft deze wijn

Antwoord a

Mea Vota

Antwoord b

Rood, wit & rosé

6.12 Planten hebben Latijnse benamingen.
Vraag
Welke planten heten Uva en Tabacum?

Uva is de benaming van

Druif

Tabacum is de benaming van

Tabak
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6.13 De tuinbouw heeft zich steeds verder uit de kern van Huissen naar het
buitengebied verplaatst. Het Zand is nu een woongebied, evenals het gebied tussen
Stad en Zand
Vraag
Hoe heet het restant van de vroegere veiling dat nog in het Binnenveld staat en
thans een functie heeft voor het sport- en verenigingsleven?

Het Koelhuis
6.14
Vraag
Hoe heette deze
boerderij die
helaas
grotendeels is
gesloopt ten
gunste van
woningbouw?

De Zilverkamp
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De ontwikkeling en verschijningsvorm van Huissen zijn door de eeuwen heen in de eerste
plaats bepaald door de rivier. Enerzijds bood de rivier kansen voor economische
ontwikkeling: tolheffing, vruchtbare gronden binnen en buiten de dijk, steenbakkerijen en
visvangst. Anderzijds vormde de rivier soms een bedreiging en overal zie je de gevolgen
van de strijd tegen het water in de vorm van dijken en doorbraakkolken. De volgende
vragen hebben te maken met deze hechte relatie tussen Huissen en de rivier.

7.1. Vraag : de rivier de Rijn stroomt:

langs het grondgebied van Huissen
door het grondgebied van Huissen
in de buurt van het grondgebied van Huissen
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7.2 Oorsprong van wateren in Huissen.
Vraag :
In Huissen treffen we zowel binnen- als buitendijks allerlei wateren aan. Deze wateren
kunnen een heel verschillende oorsprong hebben. Deze vraag gaat erom de juiste
ontstaansoorzaak te koppelen aan het genoemde water. Links staan de wateren genoemd;
rechts de mogelijke ontstaansoorzaken. Vul in de onderstaande vakken de juiste
oorzaak van het genoemde water in.

Water

Oorzaaknummer

Oorzaak

1. Zwanenwater

3

1. Oude rivierloop

2. lmmerloo plas

6

2. Dijkdoorbraak

3. De Vlote Bloem

8

3. Zandwinning

4. De Strang

1

4. Gegraven t.b.v. waterberging

5. Vijvers in Loovelden

4

5. Gegraven t.b.v. waterhuishouding

6. De Neder-Rijn

7

6. Klei winning

7. De Leuthelse Leigraaf

5

7. Natuur

8 De Diepe Bloem

2

8. Crevasse
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7.3. Aanwas en opwas
Vraag :
Het zomerbed van de rivier ligt vast tussen de zomerkade en de kribben; het winterbed
wordt begrensd door de winterdijk. Vroeger had de rivier een vrijere loop dan nu. Dan kon
het land er na een periode van hoog water heel anders uitzien. Land was soms verdwenen;
soms was het bestaande land uitgebreid (aanwas) en soms waren er ineens eilanden
ontstaan (opwas).
Van wie was dat nieuwe land?

De aanwas behoorde toe aan de
De opwas behoorde toe aan de

Aangrenzendende landeigenaar
Landheer

7.4. Hoogteverschillen in Huissen
Huissen lijkt een nagenoeg vlak landschap te kennen. Alleen de winterdijk steekt duidelijk
boven het gemiddelde maaiveld uit. Toch kent een bepaald deel van het Huissense
grondgebied markante natuurlijke hoogteverschillen waar je staande in het veld niet
overheen kan kijken.
Vraag :
Geef aan welke van de gebieden dit betreft

Het Zand
De uiterwaarden
Loovelden
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7.5. Splitsing Rijn en IJssel
ln het landschap (zie kaartje) is goed te zien hoe Rijkswaterstaat de waterverdeling tussen
de Neder-Rijn en de IJssel regelt ter hoogte van Huissen. Dit gebeurt onder meer door
middel van een strekdam die een deel van het water in de richting van de IJssel stuurt.
Door deze ingrepen verdeelt het water zich in een vaste verhouding over de Neder-Rijn en
de IJssel.
Vraag: In welke vaste verhouding verdeelt het water zich tussen de Rijn en de IJssel
op de plaats waar de huidige IJssel zich afsplitst van de Neder-Rijn?

1:2
1:3
1:4
1:7
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7.6. De Grote Holthuizer Kolk ligt ten noordwesten van Huissen en oostelijk van de
Arnhemse wijk Holthuizen. De kolk is ontstaan bij een dijkdoorbraak in januari. Na een
winter met veel ijs stond de rivier hoog door afvoer van dooiwater waardoor de
Malburgsche Polder vol stroomde. Vervolgens brak de Huissense dijk door. De dijk
werd pas gerepareerd in de herfst. De dijk lag op Huissens grondgebied, dat aan het
Hertogdom Kleef behoorde. Huissen had zelf echter geen last van de doorbraak en de
dijk werd gerepareerd door de dijkstoel van Over/Betuwe. De kolk is een prima
viswater.

Vraag a:
in welk jaar is de kolk van Hoogerbrugge of de Grote Holthuizer kolk ontstaan?

1678
1651
1582

Vraag b: hoe heet de kolk in de volksmond?

Politiekolk
7.7. Water kan bij hoog water in de rivier niet alleen over de dijk komen, maar er ook
onderdoor. Daarom stijgt het waterpeil van de bloemen mee met de rivier.
Vraag: hoe heet water dat onder de dijk doorkomt?

kwel
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7.8. Huissen heeft een openluchtzwembad.
Vraag : hoe heet dat bad?
De Natte Zwaan
De Gouden Engel
Het Zwaonebad
The Big Fish

7.9 Van oudsher is er een veerverbinding over de rivier bij het Looveer. Ondanks de
aanleg van de Pleyroute blijft deze veerpont in de vaart; zowel voor woon-werkverkeer
als voor de recreant.
Vraag: hoe heet het type veerpont waar men bij het Looveer gebruik van maakt?

gierpont
wagenveer
trekpont

7.10. Het is van groot belang dat ook bij hoog water de rivier niet over de winterdijk stroomt.
Dit is een landsbelang. Er mag niet meer worden gebouwd in de uiterwaarden en op
tal van plaatsen wordt het stroombed van de rivieren vergroot. Ook in Huissen zijn er
vergevorderde plannen om de uiterwaarden deels uit te graven.
Vraag: hoe heet het beleidsprogramma van Rijkswaterstaat dat gericht is op het
veiligstellen en zo mogelijk vergroten van de afvoercapaciteit van de rivieren in
Nederland?

Geef de rivier de ruimte
Ruimte voor de rivier
De getemde rivier
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7.11Op grond van dit beleidsprogramma heeft veel natuurontwikkeling in de uiterwaarden
plaatsgevonden. Nu blijkt echter dat teveel beplanting in de uiterwaarden ook weer
een bedreiging vormt van de doorstroming van de rivier. Dit heeft bij Rijkswaterstaat
geleid tot een volgend beleidsprogramma, gericht op meer openheid in het
stroomgebied van de rivieren.
Vraag: hoe heet dat beleidsprogramma?

Vrije doorstroming
Stroomlijn
Stromend water

7.12. We hebben het steeds over de Rijn, maar langs de vroegere gemeente Huissen liep
nog een rivier: de Linge. Ergens tussen Angeren en Doornenburg takt deze af van de
Rijn (Pannerdens Kanaal).
Vraag a: hoe eindigt de Linge?

Hij mondt uit in de Boven Merwede
Hij mondt uit in het Amsterdam Rijnkanaal
Hij mondt uit in de Biesbosch

Vraag b: hoe lang is de rivier de Linge?

108 km
208 km
98 km
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Vraag 7.13
Stelt u zich voor dat aan weerszijden van de Neder-Rijn bij Huissen in de verharding van de
afritten van de Looveerweg naar de veerboot ijzeren piketpaaltjes zijn geslagen. Op de
westelijke kant van de oever piketje A en op de oostelijke oever piketje B.
Om de afstand tussen de piketjes A en B over de Neder-Rijn te kunnen berekenen is op de
oostelijke oever in de uiterwaarden een meetkundige hulpconstructie opgezet in de vorm
van de rechthoekige driehoek ACD, zoals schetsmatig op de foto hierboven wit gestippeld
is aangegeven.
Piketje B ligt op het lijnstuk AC.
De lengten van de lijnstukken CB en CD en de binnenhoek tussen de lijnstukken DA en DC
in D kunnen in het terrein gemeten worden.
Stel dat die meting het volgende resultaat oplevert, t.w.:
lijnstuk CB 119,02 m; lijnstuk CD 157,93 m en de binnenhoek D 60 graden (sexagesimaal).
Vraag:
Hoe lang is bij het Huissense Looveer de afstand tussen de piketjes A en B ?

Een met meten weinig van doen hebbende puzzelaar verkreeg bij het oplossen van
het vraagstuk een drietal antwoorden.
Welke van deze drie antwoorden is het juiste?
148,14 m
127,31 m
154,52 m
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Vraag 8.1
In Huissen stond de snackbar met de bijnaam
“de Foef”.
Waar stond deze snackbar?

In de Korte Kerkstraat
Op de markt
In de Helmichstraat
Vraag 8.2
Thé Smit, eigenaar van een lampen- en fietsenzaak in Huissen en vader van Henk en Joop
Smit, stond in Huissen bekend als "SMITJE". Hij had iets eigenaardigs: als hij een
boodschap ging doen of een borreltje ging drinken in café de Zon dan nam hij iets mee in
zijn binnenzak. Wat was dat?
Een foto van zijn vrouw Tonnie
Zijn hondje genaamd Tonnie
Een opgerolde rode boerenzakdoek
Vraag 8.3
De gezusters Barten hadden een snoep- en tabakswinkeltje aan de Helmichstraat.
Wat waren de voornamen van deze vrijgezelle dames?
Gita en Roosje
Lena en Betje

Thea en Froukje
Vraag 8.4
Er is ooit een zaak genaamd “de Bijenkorf” in Huissen geweest.
Wie was de eigenaar van deze zaak?
Schepers
Van Dalen
Hegeman
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Vraag 8.5
Waar stond de eerste patatfriteskraam in Huissen?

Op de markt
In de Helmichstraat
In de korte Kerkstraat

Vraag 8.6
Hoe was de naam van het straatje waar de winkel van Piet en Willy Dominicus was
gevestigd?
Lange Kerkstraat
Korte Kerkstraat
Het oude Kerkhof
Vraag 8.7
Wie was de 1e hoofdconductrice van de
Betuwse busdienst in Huissen?

Truus Thebes
Jannie van de Kerkhof
Liesbeth van Leer
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Vraag 8.8
Wie is de bewoner van het appartement
met de openstaande balkondeur?

Anke Mom
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Vraag 8. 9
Het zusterklooster aan de Lange Kerkstraat is verbouwd tot gemeentehuis.
Welk architectenbureau werd hier voor ingeschakeld?

van Binsbergen/Louter
de Graaf/de Graaf
Van Heelsbergen/Jansen
Vraag 8.10
Wie was er burgemeester van Huissen in de jaren 1967 tot 1972?

Ton Stadhouders
Rob Persoon
Theo Pruyn
Vraag 8.11
Jansen Totaal Wonen is in Huissen een bekende meubelzaak. In 1967 is grootvader
Jansen begonnen met een Cash en Carry.
Waar was dit bedrijf gevestigd?

Op de markt
In de Helmichstraat
In de korte Kerkstraat
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Vraag 8.12
In de jaren 60 was de Helmichstraat in Huissen een winkelstraat.

Vraag: welke van de vier volgende winkels/ middenstanders, hebben zich na de
oorlog niet gevestigd in de Korte Kerkstraat tegenover de RK Kerk?

Hermsen, kruidenierswinkel
Lamers, bakkerij
Lentjes, fietsenmaken
Hendriksen. kapsalon
Vraag 8.13
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Vraag 8.14
Noem de twee juffrouwen van de
Aloysiusschool in de jaren 50

1

An Rouw

2

Juffrouw Hulsman

Vraag 8.15
Bijnamen zijn in Huissen heel gebruikelijk. Een letterlijk schoolvoorbeeld is De Gans.
Wat is de volledige voor- en achternaam?

Voornaam

Lambertine

Achternaam

Hulsman

Vraag 8.16
Huissen heeft nog twee eeuwenoude schuttersgilden.
Het zijn er meer geweest. In welk jaar hield het St. Antoniusgilde op te bestaan?

1536
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Vraag 8.17

Vraag 8.18
Wat is een Sint Janneke?

Dekenstok

Vraag 8.19

83

Vraag 8.20
In welke eeuwen heette Huissen Hosenheim?

In de 9de,10de en 11de eeuw
Vraag 8.21
Wat was de naam van de
eerste prins carnaval van
Huissen?

Prins Floribaldus II
Prins Floribaldus III
Prins Floribaldus I

Vraag 8.22
Waar werden vroeger in Huissen de terechtstellingen verricht?

Op de Markt
Achter het Klaphek
Voor de Arnhemse Poort
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Vraag 8.23
Wanneer werd de zwaan voor het eerst afgebeeld als Huissens wapendier?

1349
Vraag 8.24
Wat was de oorspronkelijke naam van ’t Zand?
Galgenkamp
Zandse Vierkant
De Woestijn

Vraag 8.25
Waarom wordt er van oudsher in de Umdracht met wierook gewerkt?

Om de rioollucht te verbloemen
Om een kerkelijke sfeer te scheppen
Het is een traditie
85

Vraag 8.26
Basisschool Het Drieluik biedt onderwijs volgens een onderwijsconcept
Vraag 8.26a: hoe heet dat concept?

Dalton
Vraag 8.26b: wie was de grondlegger daarvan?

Helen Parkhurst
Vraag 8.26c: wat zijn daarvan de zes kernwaarden?

1

Vrijheid in gebondenheid

2

Zelfstandigheid

3

Samenwerken

4

Effectiviteit en doelmatigheid

5

Reflectie

6

Borging

Vraag 8.27:
Met welk cijfer wordt Ron Pieters Makelaardij beoordeeld door haar opdrachtgevers?

8,9
Vraag 8.28: In welk jaar is het bedrijf Jeurissen Schilderwerken opgericht?

1957
86

Wat is er nu weer in Huissen aan de hand?
Huissen heeft een rijk verleden, maar Huissen schrijft ook steeds nieuwe historie. De
Betuwe-editie van de Gelderlander staat vaak bol van Huissense wederwaardigheden.
9.1 De voormalige uitbater van café Ozzie had problemen met geluidsoverlast. Hij had een
lumineus idee om dat probleem tijdens carnaval op te lossen.
Welke oplossing was dat?

Het plaatsen van een tent op het Raadhuisplein
Het uitdelen van oordopjes aan omwonenden
Het geheel isoleren van de horecagelegenheid

9.2 Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen bleek uit een enquête van de Gelderlander
dat de verschillende lijsttrekkers nauwelijks bekend waren bij de bevolking. Eén
lijsttrekker stak echter met kop en schouders boven de anderen uit.
Wie was dat?

Frans Schut
9.3.a Hoe heet de bestseller die de schrijver Tommy Wieringa schreef in het
Dominicanenklooster te Huissen?
9.3.b Waar in Huissen signeerde hij dit jaar boeken

Antwoord 9.3.a

Joe Speedboot

Antwoord 9.3.b

Bruna in de Langestraat
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9.4 Wat is het grootste geheim aan de vooravond van carnaval?

De bierprijs
De toegangsprijs
De naam van Prins Carnaval
9.5 De Zilverkamp werd begin dit jaar ernstig opgeschrikt door een vernielzuchtig dier. Het
dier had het voorzien op met name donkergekleurde auto’s. In de glimmende lak ziet hij
een rivaal, die hij even een lesje wil leren. Huissenaren hadden een dergelijk gedrag
van dit door hen zo gerespecteerde dier nooit verwacht en waren ernstig teleurgesteld.
Welk dier was dat?
Zwaan
Duitse herder
De blauwe reiger
9.6 De gemeente heeft besloten om een probleem in De Zilverkamp projectmatig aan te
pakken; dit zeer tot misnoegen van de betrokken bewoners.
Welk probleem wordt hier bedoeld?

Illegaal grondgebruik
Parkeeroverlast
Hondenpoep
9.7.Voor één basisschool valt het bestaansrecht helemaal weg.
Geef de naam van deze basisschool “waar leren leuk was”.

De Zilverzwaan
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9.8. Het aantal jonge kinderen in Huissen loopt terug. Dit was voor twee katholieke
basisscholen aanleiding om te besluiten in 2015 te gaan fuseren.
Welke twee scholen zijn dat?

School 1

Abacus

School 2

Tweespan

9.9. Het is hard nodig om de scholen aan het Ot en Sienpad in de Zilverkamp te renoveren.
De scholen zijn 38 jaar oud en herinrichting is hard nodig. Een van de mogelijke
oplossingen heeft een typisch Huissens karakter.
Wat is het kenmerk van deze oplossing?

Overkoepelen met een grote kas
Eigenwijze vormgeving
Traditionele baksteen architectuur

9.10.We kennen bunkers
uit de Tweede
Wereldoorlog. In
Huissen staat één
bunker van recenter
datum. Deze is zelfs
nog volop in gebruik
en niet iedereen is
daar even blij mee.
Wat is de functie van
deze bunker?

Jongerenontmoetingsplaats
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9.11. De schrijver Thomas van Aalten groeide op in de
Zilverkamp. Zijn zevende roman heet
“Leeuwenstrijd”. Het verhaal speelt zich af tegen het
decor van een nieuwbouwwijk die erg veel op de
Zilverkamp lijkt.
Hoe heet de woonwijk in het boek?

Goudhof
Goudkamp
Zilverhof
9.12.a In de kerk van Huissen-Zand staat een klein kistje met menselijke resten. Het
herinnert aan de negentien katholieke religieuzen en priesters die in de 16e eeuw
door de Geuzen in Brielle zijn gemarteld en vermoord. Zij werden in 1867 heilig
verklaard en zijn de patroonheiligen van de kerk van Huissen-Zand.
Wat gebeurde er dit jaar met dit kistje voor de eerste maal?

Het werd geopend
Het verliet de kerk
Het werd gerestaureerd

9.12.b Welke menselijke resten zitten er in het kistje?

Een schedel
Een heiligbeen
Vingerkootjes
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9.13
Dit jaar werd in juni voor de 4e keer de Exodustocht gehouden.
Er waren ruim 1500 deelnemers, die uit verschillende afstanden konden kiezen
Vraag : Hoeveel deelnemers liepen mee met de langste afstand, 42 km?

450 deelnemers
425 deelnemers
350 deelnemers
300 deelnemers
9.14
Op 29 juli 2014 werd de 38e Huissense dag georganiseerd.
Vraag : Welke artiesten speelden die dag op de Markt?

Thomas Berge en New Leaf
Mike & Colin en De Coronas
New Leaf en De Coronas
New Leaf en Mike & Colin
9.15
Huissen heeft weer nieuwe koningen voor de Huissense gilden. Tijdens het traditionele koningsschieten in juni dit jaar werd degene die met zijn schot de houten klos naar beneden
haalde de nieuwe koning.
Vraag : Bij het hoeveelste schot werd de nieuwe koning van het Gangulphusgilde
bekend?
54ste schot
112ste schot
130ste schot
143ste schot
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9.16
Vraag a: hoeveel kandidaten van het Gangulphusgilde namen deel ?

3
4

5
6
Vraag b: en wie werd dit jaar de nieuwe koning van het Gangulphusgilde?

Tjebbe Kersten
Albert Jansen
Lars van Onna
Wim Kersten
9.17
ook bij het Laurentiusgilde werd een nieuwe koning bekend.
Vraag: hoeveel schoten waren hiervoor nodig?

39
54
78
93
92

9.18
Vraag: wie werd de nieuwe koning bij het Laurentiusgilde?
Lars van Onna
Wim Kersten
Albert Jansen

Tjebbe Kersten
9.19
In Huissen werd in het
verleden wegens de
armoede, “die met geen
pen te beschrijven is”,
de tabaksteelt
ingevoerd. Meer dan de
helft van de inwoners
teelde toentertijd tabak
met veel kunst en
vliegwerk. Er werd
hiermee net genoeg
geld verdiend om het
gezin te voorzien van
eten.
Nu worden in het museum Mea Vota rondleidingen gegeven en wordt er verteld over de
tabaksteelt.
Vraag: Waar in Huissen staat nu nog een oude tabaksboerderij, die herinnert aan de
tabaksteelt?

Loostraat
Driegaardsestraat
De Hoeve
Gochsestraat
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Huissen kent een rijk verenigingsleven. De sport beleefde regionale, landelijke en zelfs
internationale successen. De volgende vragen gaan hierover.

10.1 De damvereniging is één van de oudste nog
bestaande verenigingen.
Vraag:
In welk jaar werd Damvereniging Huissen (thans
Damvereniging VBI) opgericht?

In 1929
In 1932
In 1934
In 1939

10.2. Goede ideeën ontstaan altijd op bijzondere momenten en op verrassende plekken.
Vraag: Op welke plek is de oorspronkelijke Damvereniging opgericht?

het "Gochse koffiehuis"
de Cremerstichting
het Koelhuis
het café "Onder de Linden".
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10.3

Onze Huissense Damvereniging heeft nationale betekenis.

Vraag:
Hoe vaak werd het eerste team van Damvereniging Huissen (VBI) kampioen van
Nederland?

11 keer
12 keer
13 keer
14 keer

10.4 De damvereniging opereert zelfs internationaal!

Vraag:
In welke Europese hoofdsteden speelde het eerste team van Damvereniging Huissen
(VBI)?

Amsterdam, Brussel, Parijs
Amsterdam, Warschau, Moskou
Amsterdam, Brussel, Warschau
Amsterdam, Parijs, Moskou
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10.5 Behalve de nationale competitie om het kampioenschap van Nederland is er elk jaar
ook een competitie om de nationale beker.
Vraag:
In welk jaar sleepte Damvereniging VBI als enige vereniging beide titels in één jaar in
de wacht en verdiende zo de “dubbel” ?

2005
2008
2010
2013

10.6 Voor wie nog niet onder de indruk is van de prestaties en betekenis van onze
Huissense damvereniging is er nog een superlatief: ze leverde zelfs ooit een
wereldkampioen senioren!
Vraag:
Welke speler van Damvereniging VBI was dat?

Alexander Baljakin

Guntis Valneris
Gérard Jansen
Johan Krajenbrink
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10.7 Hobby en beroep hoeven niet altijd veel met elkaar te maken te hebben.
Vraag:
Wat was het beroep van Emile Sciarone, speler van het eerste team van de damclub
Huissen?

hoedenmaker

goudsmid
bontwerker
schoorsteenveger

Naast sport is er ook veel cultuur in Huissen. Harmonie, koren, toneel, bandjes,
historische kring, gilde, bibliotheek, noem maar op. Wat nog ontbreekt is een
cultuurhuus. Zou het kloostercomplex - nadat het de functie van Gemeentehuis kreeg daar nu een nieuwe bestemming voor kunnen krijgen?

10.8 In Huissen staat het Dominicanenklooster. Van
oudsher is dit spirituele centrum ook een
bekende plaats voor vormende en culturele
activiteiten. In de volksmond is het klooster
bekend als het “Dakhuus” .
Vraag:
Hoe is deze naam ontstaan?

Het gebouw heeft voor Huissen opvallend grote daken.
Er gebeuren daar veel activiteiten onder een dak.
Het is een verbastering van de afkorting van Dominicaans Activiteiten Centrum.
Het is de naam van een belangrijke Dominicaner pater.
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10.9 In Huissen komt de Rotaryclub Arnhem/Huissen wekelijks bij elkaar. Deze serviceclub
heeft als hoofddoel het dienstbaar zijn aan de gemeenschap door een bijdrage te
geven aan goede doelen, zowel in het buitenland als vlak bij huis. Die bijdrage kan
bestaan uit denkkracht, mankracht en - via fundraising verkregen - geld.
Vragen:
A Noem drie concrete projecten die door de Rotaryclub in Huissen zijn
gerealiseerd
B Waar komt deze club wekelijks bijeen?
C Hoe heet de vorige en hoe de huidige voorzitter van deze club?

1 Midgetgolfbaan Santa Maris
A De 3 projecten

2 Kinderboerderij Slingerbos

B Plaats van bijeenkomst

Cafe Het Moment

C 1. vorige voorzitter

1 Theo Pruyn

2 Hans Teunissen

C 2. huidige voorzitter
10.10 Huissen kent talloze initiatieven
zoals Huissen bij kaarslicht, de
carnavalsoptocht, de Vleiskeure,
de Umdracht. De Stichting
Stinase organiseert de altijd zeer
geslaagde Huissense dag.
Vraag:
Wie was de eerste
presentator van de Huissense dag?

Kees Berendsen
Karel Vliem
Piet Driessen
Hans Schmeinck
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Keren we terug naar de sport. Wie op zoek is naar fysieke beweging kan in Huissen o.a.
terecht bij: Atletiekvereniging Pheidippides en loopgroep Arnhemia, Handbalvereniging
Huissen, Korfbalvereniging Huissen, Tennisvereniging Huissen, Voetbalverenigingen
Jonge Kracht en RKHVV, Volleybalverenigingen Arma, Club Hexagon en Setash,
Zaalvoetbalvereniging Huissen en als je niet van teamsport houdt is er ook nog Fintness
Centre Huissen.

10.11

Een beetje uitstervend fenomeen is de sport die uitsluitend door dames of heren
werd beoefend.

Vraag:
Welke sport werd onder de naam "De Zwaantjes" ooit door Huissense dames
beoefend?

Handbal
Voetbal
Korfbal

Volleybal
Paaldansen
10.12

Niet alle sporters behalen grote roem. Maar Huissen heeft een respectabel aantal
belangrijke kampioenen voortgebracht.

Vraag:
Welke van de hieronder genoemde Huissenaren werd geen Nederlands kampioen in
zijn/haar sport?

Anita van Bon
Jopie Berendsen
Agnes Geene
Henk Kemperman
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10.13

Sommige sportverenigingen in Huissen hebben al een hele historie. Ze zijn in de
loop der tijd wel van naam verwisseld. Zo was er de Huissense club ‘Nephanes’ .

Vraag. Welke sportvereniging/club droeg ooit de naam Nephanes

de voorloper van Pheidippides
de loopgroep Huissen
een vis club
een Huissense carnavalsvereniging (1955).

10.14

Voetbalvereniging RKHVV heeft al een lange
geschiedenis en vele veranderingen in het
amateurvoetbal meegemaakt. Zo zijn snit en
kleur van het tenue in de loop der tijd
veranderd.

Vraag:
Welke kleuren had het eerste tenue van RRKHVV
N.B. Op deze foto staat het huidige tenue: blauw–wit

geel-blauw
blauw
oranje-blauw
smetteloos wit
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10.15

10.16 Jonge Kracht en RKHVV zijn de voetbalclubs van respectievelijk Het Zand en
Huissen-Stad. De jaarlijkse derby was en is altijd het toppunt van rivaliteit.
Vraag: Hoe werden in de volksmond de aanhangers van deze teams genoemd?

Aanhangers van
Jonge Kracht
werden genoemd:

De Rooie

Aanhangers van
RKHVV werden
genoemd

De Blauwe
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10.17 Een bekende voetballer in Huissen was Jo Kersten van Brouwershof
Vraag: In welke club voetbalde hij?

alleen maar bij RKHVV
alleen maar bij Jonge Kracht
hij was helemaal geen voetballer
hij speelde in beide clubs

10.18

Een elftal is erg afhankelijk van z’n
trainer. Gelukkig zijn er vrijwilligers
die met enthousiasme deze
bijzondere taak vervullen.

Vraag:
Wie was de eerste trainer van Jonge
Kracht?
N.B. De foto is van de huidige trainer Ruben van de Water

Clemens Westerhof
Johnny Sorland
Piet Sluiter
Henk Derksen
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10.19
Jonge Kracht werd in 1945 opgericht onder bijzondere omstandigheden. Het ontbrak aan
verlichting!
Vraag: met welk type verlichting is de oprichtingsvergadering door kunnen gaan?

kaarsen
een petroleumlamp
een snotneus
een carbidlamp
10.20
Vraag: de leden van de gilden zorgen ervoor dat de Umdracht goed verloopt.
Hoe heten de twee gilden in Huissen?
St. Gangulphus en St. Josef
St. Petrus en St. Paulus
St. Cecilia en de Bietenrooiers
St. Laurentius en St. Gangulphus

10.21

Vraag: welke kleur dragen de leden van het St. Laurentiusgilde?

Blauw
Lila
Oranje
Rood
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10.22

10.23
Vraag : waarom wordt de vrouw van een koning van het St. Laurentiusgilde
niet zijn koningin?

De ouders van de koning willen het niet hebben
Als je lid bent van het St. Laurentiusgilde ben je niet getrouwd
Zij is zo'n afgrijselijk mormel, dat hij niet met haar voor de dag durft te
komen
Als zij niet wil beloven van hem niet te scheiden
10.24
Vraag : ooit was er in Huissen een volleybalclub, die nu niet meer bestaat. Die
club heette ?

De Zandse bokken
De Zwaantjes
Walner
De Blauwe bokke’
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10.25
Vraag : welke vereniging is geen carnavalsclub?

De Kraonige Zwaone
De Narrenkap
Sint Petrus
De Hofbrouwers

10.26
Vraag : de eerste prins carnaval in Huissen was (niet van de Kraonige)?

Kees Berendsen
Henny Derksen
Jan van Onna
Joanus Klaasse’
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Vraag 11.1
Hieronder staan de eerste 5 maten van een bekende melodie.

a) Om welk stuk gaat het hier?
b) Wie heeft het gecomponeerd?
c) Wat heeft deze componist met de Europese Unie te maken?

a

Fuer Elise

b

Ludwig von Beethoven

c

Ode an die Freude is volkslied EU

Vraag 11.2
Wat voor soort instrument is een theorbe?

een slagwerkinstrument
een snaarinstrument
een blaasinstrument
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Vraag 11.3
Welke cabaretier is bekend door het lied ´Tearoom Tango”?.

Paul van Vliet
Wim Sonneveld
Theo Maassen

Vraag 11.4 Mijmeringen van een
Huissenaar bij volle maan
Blikkend naar de volle maan en geheel
in gedachten verzonken ziet een
Huissenaar in zijn verbeelding
evenwijdig aan de evenaar van het
bolvormige hemellichaam op 1,5 meter
boven het oppervlak, een koord
gespannen.
Nieuwsgierig als hij is, stelt hij zichzelf
de vraag:
hoeveel meter zou het denkbeeldig
gespannen koord langer kunnen zijn
dan de omtrek van de evenaar?
welke van de drie is juist?

9,42 m
95,38 m
281,76 m
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11.5

Vraag:
Hoeveel minuten en seconden ben je onderweg als je de klinkerweg, zie bijgaande
foto, afrijdt met de op die weg maximaal toegestane snelheid?

De volgende waarden zijn goed : 1.45 / 1.46 / 1.47 / 1.48
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11.6
Vraag :
een balansweegschaal met links
een zilveren kroon en rechts een
gouden kroon is in evenwicht.

Wat gebeurt er als je de weegschaal onder water plaatst?

De gouden kroon daalt en de zilveren kroon stijgt
De gouden kroon stijgt en de zilveren kroon daalt
Het evenwicht blijft

11.7
Vraag :
de meeste olympische zwembaden
zijn 3 meter diep.
Wat gebeurt er met de zwemtijden
van de verschillende deelnemers
tijdens een olympische
sprintwedstrijd als er gezwommen
wordt in een bad van maar 1,5 meter
diep?

De zwemtijden komen dichter bij elkaar te liggen
De zwemtijden blijven gelijk
De zwemtijden komen verder uit elkaar te liggen
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11.8
Vraag: je hebt de keuze om voor het eerst
op een ouderwetse (hoge) fiets of op een
moderne ligfiets te rijden.
Op welke van deze twee fietsen kun je het
makkelijkst je evenwicht bewaren?

De hoge fiets
De ligfiets
Geen verschil

11.9
Vraag: een schip dat drinkwater
vervoert ligt te wachten in een grote
zeesluis. Door een gat in het schip
stroomt zeewater het schip in. Om te
voorkomen dat het schip gaat zinken,
pompt de bemanning het drinkwater
de sluis in. Er stroomt net zoveel
water het schip in, als de bemanning
wegpompt.

Het waterniveau in de sluis:

Stijgt
Daalt
Blijft gelijk
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11.10

Vraag: je staat op een omhooggaande roltrap.
Wat gebeurt er terwijl je een stukje
mee omhoog loopt?

Dan verbruikt de roltrap per seconde evenveel energie
Dan verbruikt de roltrap per seconde minder energie
Dan verbruikt de roltrap per seconde meer energie

11.11
Vraag: hoe spant een spin een draad tussen twee bomen die een stukje uit elkaar
staan?

Hij wacht op een windvlaag en laat de draad vast waaien aan de andere boom
Hij schommelt heen en weer tot hij een vast punt (de andere boom) bereikt
Hij werkt samen met andere spinnen, die samen een keten vormen.
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11.12
Vraag:
een auto rijdt met een vaste stuuruitslag in een
cirkel rond.
Is er verschil in de grootte van de draaicirkel bij
het vooruit rijden of het achteruit rijden?

Ja, groter
Ja, kleiner
Nee, er is geen verschil

11.13
Vraag: wanneer is een ei het
zwaarst?

Vóór de bevruchting
Als het ei net bevrucht is
Vlak voor dat het kuiken er uit komt
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11.14
Vraag: wat gebeurt er als
je een handschoen aantrekt en je hand om de
leuning legt?
Je hand past precies om
een ronde trapleuning,
zodat duim en middelvinger elkaar kunnen raken

Er ontstaat een gat tussen duim en middelvinger
De hand met handschoen past eveneens precies om de leuning
Duim en middelvinger overlappen elkaar

11.15

Vraag: je zet een brandende kaars in een
glazen jampotje op de rand van een
draaischijf. Naar welke kant gaat de vlam,
als de schijf stationair draait?

Naar achteren
Naar buiten
Naar binnen
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11.16

Vraag: wat is de zuinigste manier om je
bad te laten vollopen
met water van 38 graden Celsius?

Eerst het koude water erin
Eerst het warme water erin
Meteen de mengkraan goed afstellen

11.17
Vraag: Twee wolken bevatten evenveel water.
De ene is ontstaan in vervuilde lucht en de andere in schone lucht.
Uit welke wolk zal het eerst regen vallen?

Uit de wolk in de vervuilde lucht
Uit de wolk in de schone lucht
Het maakt geen verschil
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11.18
Vraag: wanneer loopt een bad het snelst
leeg?

Als er iemand in zit
Als er niemand in zit
Met of zonder iemand erin, het bad loopt altijd even snel leeg
11.19
035 kilogram per liter. Het verschil
tussen een liter volle en magere
melk is dus 5 gram.

Vraag: wat is het zwaarst: een
liter volle melk of een liter magere melk?

Ze zijn even zwaar, een liter is een liter
Een liter volle melk
Een liter magere melk.
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11.20

1

6

2

2

Vraag:
Welke zijn, van links naar rechts in juiste volgorde, de drie cijfers in rij 9 van vak 8
(rose ingekleurd)?

Het cijfer in 9.4 is:

8

Het cijfer in 9.5 is:

7

Het cijfer in 9.6 is:

9
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Maak de limericks en rijmpjes af
12.1 Een potige meid in de Karstraat,
die dagelijks zat aan de bar staat
en vraagt om een tik
ervaart tot haar schrik,
dat haar man al weer trouw naar zijn werk ....

12.2 In Huissen daar woond' een geleerde,
die bij hoog en bij laag maar beweerde,
dat Fikkie zijn hond
zijn vaste hoop stront
precies in de goot.......

gaat

deponeerde

12.3 Een wulpse dame op het Kempke
zat achter het raam met een lempke.
Het lichtje was rood,
dat wicht half ontbloot,
haar werkkleed dat was slechts een .....

12.4 Een kantoorpik, die ving, toen hij
viste,
de slip van een collega typiste.
Toen hij haar die gaf,
reageerde zij maf:
"Och sorry, 'k wist niet dat ik 'm ...."

hemdke

miste

12.5 Een knappe nudiste in Bergen
hield niet op haar ega te tergen.
Wat zei toch dat wijf
met niks om haar lijf:
"Och schat, ik heb niks te ..."

12.6 Een vurige non, nog in rokken,
poogt mannen tot liefde te lokken.
Nee, niks celibaat,
nu leurt ze op straat:
in d'abdij mag je immers niet ...

verbergen

hokken

12.7 Een preutse nudiste op het Vierkant
die draagt slechts een veter als sierband.
Naar bos of naar strand
dat vindt zij pikant;
dus oefent ze achter een ....

12.8 Een wulpse sopraan op de Veerweg
met 'n stem, zo zacht en zo teer, zeg,
die zong: "Don Juan,
wat draai je toch man!
Haal zelf maar als laatste de ....

hangplant

veer weg

12.9 Een pot in het Noordelijke Drachten
zei stoer elke man te verachten.
Maar kwam er een vent,
dan verliet zij die trend
en mocht hij haar teder …

12.10 De gelaarsde kat uit het sprookje
zei tegen een kater: "Wat rook je?"
"Vaak neem ik een trek
aan een vloeitje met shag,
maar nu lurk ik vet aan een ...."

verkrachten

cookje

12.11 "Duk bu'k druk," zej de boer,
Mor hej dee' gin ....

12.12 Nelleke zat te belleke
Umda' Lei lei te ....

moer

spelleke

12.13 Flirten
'n Spanne vogel en 'n wieps
die zate' op de mangel
de spanne vogel knipt een oog
mor de wieps zien ...

12.14 Koekje bej de koffie
Mien grutmoed, alle tande' kwiet
had iengevalle' lippe'
dus as het mins een pleske nam
mos' zèj èrs .....

angel
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stippe

12.15 Acolieten zijn:
rustaltaren
misdienaars
fdelknapen
12.16 Wat is een baldakijn?
Een kleine voetbal

Een gedragen overkapping
Een dansgelegenheid
Een balzaal
12.17 Banieren zijn:
vlaggen
trommels
trompetten
12.18 Het woord 'Umdracht' is:
dialect
gewoon Nederlands
het Duitse woord voor rondgang
12.19 Wat is het L'eau vert in Huissen?

.

Een grote veer van een pauw
Een onderdeel van een oude klok

Een veerpont over de Rijn tussen Huissen en Loo
14.20 Er staan of liggen in het Stadsmuseum uit de Romeinse tijd 'fibulae'.
Hoe zouden wij die vandaag noemen ?
Broches
Sluitspelden
Mantelspelden
Luierspelden
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12.21 Een Krössel is:
een kikker
een klein varken
een männeke
een Huissens muntje
12.22 De man met 't blèk '
veegt de paardendrollen op tijdens de Umdrach'.
was koperslager
was een soort stadsomroeper
raapte al het zwerfblik van de straat op
12.23. Strangsproedel is:
rioolwater uit de Strang achter de dijk.
een licht mousserende witte wijn
bier
appelsap met Huissens bronwater
12. 24. Een kasgenaodig wief is:
een bar lenige vrouw
een vrouw van lichte zeden
een verwaand type, met veel lef
een kletswijf
12.25 Een genealoog is:

iemand, die stambomen uitzoekt
een arts, die zich met zwangere vrouwen bezighoudt
een kenner van de menselijke gene n
iemand, die alles weet van deze en Geene
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Hieronder staan de 3 genominieerde Goede Doelen. Vul op het voorblad in naar welk
van deze 3 Goede Doelen jullie stem gaat.
eko prullenbakken bij de bankjes en
eventueel wat meer bankjes langs de
Stichting Loes

exodusroute bij de Linge

De Klup Over-Betuwe Huissen
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Bijgevoegd als pagina 1

STARTSCHEMA PUZZELTOCHT (ONDERDEEL B)
De puzzeltocht begint om 19.45 en duurt tot 22.30. Er zijn 8 herkenningspunten.
Onderstaand is aangegeven bij welk herkenningspunt jouw team van start gaat. Houdt er
rekening mee dat je gemiddeld ongeveer een kwartier per herkenningspunt hebt, de rest
van de tijd ben je onderweg: dus let op je tijd!
Teams 1 t/m 7

starten bij herkenningspunt 1: Vierakkersepoort

Teams 8 t/m 14 starten bij herkenningspunt 2: Centraal punt in Huissen
Teams 15 t/m 21 starten bij herkenningspunt 3: Loop de Langestraat in
Teams 22 t/m 28 starten bij herkenningspunt 4: De Langestraat/”Het Malemborg”
Teams 29 t/m 35 starten bij herkenningspunt 5: Historische omgeving met oplaadstation elektrische auto’s
Teams 36 t/m 42 starten bij herkenningspunt 6: Mea Vota/ Tuinbouwmuseum de Hofstèèj
Teams 43 t/m 49 starten bij herkenningspunt 7: Brandweerpost Huissen
Teams 50 t/m ... starten bij herkenningspunt 8: Buitenpoort
Ieder team bezoekt alle herkenningspunten in oplopende volgorde. Na afronding van
de 8 herkenningspunten gaat men terug naar de teambasis en voegt het ingevulde
onderdeel B “De Puzzeltocht” (pagina’s 6 t/m 17) bij de rest van het quiz boek.
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Bijgevoegd als pagina 6A

DE MYSTERY GUEST
Volg het onderstaande schema voor het bezoek aan de mystery guest.
Vanaf 21.00 uur tot 22.45 uur is dit mogelijk.
Twee leden per team hebben toegang tot de Mystery Guest……
Waar…??? In de kleine zaal aan de voorzijde van de Buitenpoort.
Ingang aan de achterzijde via de grote zaal.
Volgorde:
De teams: 1 t/m 10: Tussen 21.00 uur en 21.20 uur.
De teams: 11 t/m 20: Tussen 21.20 uur en 21.40 uur.
De teams: 21 t/m 30: Tussen 21.40 uur en 22.00 uur.
De teams: 31 t/m 40: Tussen 22.00 uur en 22.20 uur.
De teams: 41 t/m 53: Tussen 22.20 uur en 22.45 uur.

De mystery Guest zal jullie vragen alleen met ja of nee beantwoorden.
Je krijgt 2 minuten de tijd om je vragen te stellen,
Op de vraag een naam te noemen zal geen antwoord gegeven worden…..!!!
Weet je wie het is….!!! Noem zelf ook geen naam… De andere teams luisteren mee.
Errata:
Blz 7 vraag 1.3 Bij het opmeten van de breedte van de Vierakkerse Poort wordt bedoeld de
buitenpoort

Blz 44 vraag 5. Aanwijzing moet zijn : Er is een goed antwoord.
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