
SPEURTOCHT
REIS TERUG IN DE TIJD MET DE TIJDTRAP

NAAM:.........................................

Ga je mee op reis, terug in de tijd met De Tijdtrap? Kijk onderweg goed of je de
voorwerpen van de plaatjes hieronder ziet. Heb je een voorwerp gevonden, lees
dan de tekst die erbij hoort op de touchscreens (schermen) om het antwoord te
vinden. Vul het antwoord in op de stippellijn (een stip is een letter) en per
antwoord de letter onderaan. Een letter krijg je alvast. Ga opzoek naar het
geheime woord! Lever na afloop je speurtocht in en ontvang een prijs. Succes!

START: ga met de roltrap naar -2. Je komt aan in de stad Rotterdam in 16e
eeuw. Ga naar de vitrine met de gedekte tafel. Je ziet borden van hout (die
noemen we teljoor), glazen en bestek. Wat ontbreekt er bij deze gedekte tafel?

Mensen in die tijd aten niet met een   __   __   __   __  (2e letter in vakje 11)

Ga naar de andere vitrine. Hier zie je van alles uit de stad in de 16e eeuw.
Er werd veel gerookt in de stad: hoeveel pijpenkopjes tel je onder elkaar? Het
zijn er __   __   __   __ (3e letter in vakje 2 & 9)

Ga nu met de roltrap omlaag naar de volgende verdieping: je gaat naar

verdieping -3. Je maakt een reis door de tijd naar het jaar 1350. Rotterdam
bestaat nog maar net. Het is ontstaan rond de dam in de Rotte. (Wist je dat de
dam in de Rotte nu nog onder de grond ligt? Onder de Hoogstraat!)

Zoek in de vitrine naar dit 'insigne', dat is een soort
speldje met een versiering erop. Mensen namen zo‛n speldje
mee als souvenir als ze naar een belangrijke plek waren
geweest. Op dit speldje is een belangrijke heilige afgebeeld
uit de middeleeuwen.

Wat is zijn naam?  __    __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(4e letter in vakje 12 & 13)

Dit voorwerp werd veel gebruik in huis. Weet jij
waarbij? Bij het doven (uitmaken) van het
__    __   __   __ __   __   __   __   __

(3e letter in vakje 14)
Achterin de vitrine zie je deze schedel. Die is gevonden
in een afvalkuil van een leerlooier (huidbewerker).
Weet jij welk dier dit is geweest?
Een  __   __   __   __ (1e letter in vakje 6 &10)
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Speurtocht
Reis terug in de tijd met De Tijdtrap!

Naam: ..................................................

Ga je mee op reis, terug in de tijd met De Tijdtrap? Kijk onderweg goed of je de voorwerpen 
van de plaatjes hieronder ziet. Heb je een voorwerp gevonden, lees dan de tekst die erbij 
hoort op de touchscreens (schermen) om het antwoord te vinden. Vul het antwoord in op 
de stippellijn (een stip is een letter) en per antwoord de letter onderaan. Een letter krijg je 
alvast. Ga op zoek naar het geheime woord! 

      ga met de roltrap naar      .   Je komt aan in de stad Rotterdam in 16e eeuw. Ga 
naar de vitrine met de gedekte tafel. Je ziet borden van hout (die noemen we teljoor), glazen 
en bestek. Wat ontbreekt er bij deze gedekte tafel?

Mensen in die tijd aten niet met een ............................ (2e letter in vakje 11)

Ga naar de andere vitrine. Hier zie je van alles uit de stad in de 16e eeuw. Er werd veel 
gerookt in de stad: hoeveel pijpenkopjes tel je onder elkaar?
Het zijn er ............................ (3e letter in vakje 2 & 9)

         nu met de roltrap omlaag naar de volgende verdieping: je gaat naar verdieping
Je maakt een reis door de tijd naar het jaar 1350. Rotterdam bestaat nog maar net. Het is 
ontstaan rond de dam in de Rotte. (Wist je dat de dam in de Rotte nu nog onder de grond 
ligt? Onder de Hoogstraat!)

Succes!

Start: -2

Ga -3.

Zoek in de vitrine naar dit ‘insigne’, dat is een soort speldje met een 
versiering erop. Mensen namen zo’n speldje mee als souvenir als 
ze naar een belangrijke plek waren geweest. Op dit speldje is een 
belangrijke heilige afgebeeld uit de middeleeuwen.

Wat is zijn naam? ........................................................ (4e letter in vakje 12 & 13)

Dit voorwerp werd veel gebruik in huis. Weet jij waarbij? 
Bij het doven (uitmaken) van het ........................ (3e letter in vakje 14)

Achterin de vitrine zie je deze schedel. Die is gevonden in een 
afvalkuil van een leerlooier (huidbewerker).
Weet jij welk dier dit is geweest?
Een ........................ (1e letter in vakje 6 &10)



Van dit bot zie je er twee naast elkaar.
Waarvoor werd dit bot gebruikt? (tip: dit kon
alleen als het heel koud was!)

Om mee te  __ __   __   __ __   __   __   __   __ (3e letter in vakje 1)

Kijk goed: met dit kleine voorwerp werd muziek
gemaakt!

Hoe heet dit instrument? __    __   __ __ __   __   __   __
(4e letter in vakje 4)

We gaan nu weer verder reizen: neem de roltrap helemaal naar beneden naar

verdieping -4 en ga de parkeergarage in. Nu ben je in een dorpje dat hier meer
dan 1000 jaar geleden was! Hier woonden mensen in boerderijen langs het
riviertje de Rotte. Ze waren boeren. In deze vitrine zie je spullen die de mensen
toen gebruiken.

Kijk goed in de vitrine naar dit kleine voorwerp. Het is gebruikt bij
het bewerken van __  __  __ (2e letter in vakje 5)

In deze pot van aardewerk werd gekookt. Hoe heet deze pot?
Een  __  __  __  __  __  __ __  __ (6e letter in vakje 7)

De laatste vraag gaat over dit gereedschap van een archeoloog: het
wordt gebruikt om voorzichtig mee op te graven.
Hoe heet dit gereedschap? Een __ __   __ __ __   __   __
(1e letter in vakje 3)

Heb je het geheime woord (of woorden) gevonden? Goed gedaan!

J
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Waarvoor werd dit bot gebruikt? (tip: dit kon
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Kijk goed: met dit kleine voorwerp werd muziek
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verdieping -4 en ga de parkeergarage in. Nu ben je in een dorpje dat hier meer
dan 1000 jaar geleden was! Hier woonden mensen in boerderijen langs het
riviertje de Rotte. Ze waren boeren. In deze vitrine zie je spullen die de mensen
toen gebruiken.
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In deze pot van aardewerk werd gekookt. Hoe heet deze pot?
Een  __  __  __  __  __  __ __  __ (6e letter in vakje 7)

De laatste vraag gaat over dit gereedschap van een archeoloog: het
wordt gebruikt om voorzichtig mee op te graven.
Hoe heet dit gereedschap? Een __ __   __ __ __   __   __
(1e letter in vakje 3)

Heb je het geheime woord (of woorden) gevonden? Goed gedaan!

J
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Van dit bot zie je er twee naast elkaar.
Waarvoor werd dit bot gebruikt? (tip: dit kon
alleen als het heel koud was!)

Om mee te  __ __   __   __ __   __   __   __   __ (3e letter in vakje 1)

Kijk goed: met dit kleine voorwerp werd muziek
gemaakt!

Hoe heet dit instrument? __    __   __ __ __   __   __   __
(4e letter in vakje 4)

We gaan nu weer verder reizen: neem de roltrap helemaal naar beneden naar

verdieping -4 en ga de parkeergarage in. Nu ben je in een dorpje dat hier meer
dan 1000 jaar geleden was! Hier woonden mensen in boerderijen langs het
riviertje de Rotte. Ze waren boeren. In deze vitrine zie je spullen die de mensen
toen gebruiken.

Kijk goed in de vitrine naar dit kleine voorwerp. Het is gebruikt bij
het bewerken van __  __  __ (2e letter in vakje 5)

In deze pot van aardewerk werd gekookt. Hoe heet deze pot?
Een  __  __  __  __  __  __ __  __ (6e letter in vakje 7)

De laatste vraag gaat over dit gereedschap van een archeoloog: het
wordt gebruikt om voorzichtig mee op te graven.
Hoe heet dit gereedschap? Een __ __   __ __ __   __   __
(1e letter in vakje 3)

Heb je het geheime woord (of woorden) gevonden? Goed gedaan!

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

Van dit bot zie je er twee naast elkaar. Waarvoor werd dit 
bot gebruikt? (tip: dit kon alleen als het heel koud was!)

Om mee te .......................................... (3e letter in vakje 1)

Kijk goed: met dit kleine voorwerp werd muziek gemaakt!  

Hoe heet dit instrument? ...................... (4e letter in vakje 4)

         gaan nu weer verder reizen: neem de roltrap helemaal naar beneden naar 
verdieping        en ga de parkeergarage in. Nu ben je in een dorpje dat hier meer dan 1000 jaar 
geleden was! Hier woonden mensen in boerderijen langs het riviertje de Rotte. 
Ze waren boeren. In deze vitrine zie je spullen die de mensen toen gebruikten.

We
-4

Kijk goed in de vitrine naar dit kleine voorwerp. 

Het is gebruikt bij het bewerken van ...................... 
(2e letter in vakje 5)

In deze pot van aardewerk werd gekookt. 
Hoe heet deze pot?

Een ............................................ (6e letter in vakje 7)

De laatste vraag gaat over dit gereedschap van een 
archeoloog: het wordt gebruikt om voorzichtig mee op te 
graven.
Hoe heet dit gereedschap? Een .................................
(1e letter in vakje 3)

Heb je het geheime woord (of woorden) gevonden?
Goed gedaan!

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

j


