Antwoorden van de fietspuzzeltocht
1 Dorpskerk
a) Uit wel jaartal dateert de Dorpskerk? Kies het juiste antwoord:
o 1482
o 1100
o 1200
o 1580
(het antwoord is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is het gebouw van
1100/1200. Maar in ons kerkzegel prijkt het jaartal 1580)
b) Hoeveel dominees zijn er predikant geweest in de Hervormde Gemeente
IJsselmuiden/Grafhorst sinds het begin van de registratie hiervan in 1582?
(54)

2. Grafhorst
a) Welke 2 wateren verbindt het Ganzendiep met elkaar?
(de IJssel en het Zwarte Meer)
b) Wat werd er in 1333 door Jan van Diest aan Grafhorst verstrekt?
(stadsrechten)

3. Welk spreekwoord ben je onderweg tegengekomen?
(“Arbeid Adelt”. Dit is duidelijk te vinden op het dak van een huis/schuur die
tussen de kassen staat, rechts van het smalle, rechte fietspaadje langs het
water.)

4 a) Hoe heet het kruispunt waar de Bisschopswetering over gaat in de
Verkavelingsweg en kruist met de Rietsteeg? (Papekop)
b) Hoe heet het tuinbouwgebied waar het aan grenst? (de Koekoek)

5.Bij de boerderij van van Ittersum:
In 1363 ruilde de stad Kampen zijn rechten op Mastenbroek met de Utrechtse
Jan van Arkel voor het Kamper Eiland. Wat was het beroep van Jan van Arkel?
(bisschop)

6. ‘s Heerenbroek
Hier zijn Willem Alexander en Maxima geweest in 2013. Waarom was dat?
(ter ere van het 650- jarig bestaan van s Heerenbroek)

7. Bij het Zalker theehuis:
Welke 3 niet-Israëlitische vrouwen (heidense) komen voor in het
geslachtsregister van de Heere Jezus in Mattheus 1.? (Ruth, Rachab en Thamar)

8. Wilsum
a) Wat is de naam van het Uiterwaardengebied tussen Wilsum en Kampen?
(Scherenwelle)
b) Welke zeldzame bloem in Nederland bloeit hier nog wel? (kievitsbloem)

De extra vragen (en antwoorden) van de lange route langs Cellemuiden :

A. Hoe heette Genemuiden vroeger ? (eerst Genemuden, later Gelemuiden)
B. Waar werden stoelzittingen van gemaakt ? (biezen)
C. Hoe het de Hervormde Kerk van Hasselt ? (Grote of Sint Stephanuskerk)

