
 

“Wat weet jij van archeologie?” 

1. Waarom graven archeologen eigenlijk in de grond? 
a. Ze graven in de grond omdat de mensen vroeger in grotten onder de grond 

woonden 
b. Ze graven in de grond omdat spullen van de mensen van vroeger vanzelf onder 

de grond zijn gekomen. 
c. Ze graven in de grond omdat de mensen vroeger al hun spullen in de grond 

stopten. 
 

2. In ons museum ligt dit stukje hout van 6000 jaar oud. 
Waarvoor werd het gebruikt? 

a. als roerhoutje  bij het koken 

b. hulpmiddel bij het vuurmaken 

c. bij het zoeken naar water 

 

3. Dit voorwerp is gevonden en is ongeveer 150 jaar 
oud. Waarvoor diende het? 

 a. bewaardoos voor eieren 

 b. kralensorteerbak 

 c. kuikendrinkbak 

 

4. Deze resten van deze fiets staan in ons museum. 
Uit welke tijd komt deze fiets? 

 a. 1870 

 b. 1930 

 c. 1990 

 

 
5. Bij een opgraving in het Zuiderloo vond men deze 

sporen. Wat zijn dit? 

a. ploegsporen 

b. een in de grond getekende plattegrond 

c. sporen van het verslepen van grote steenbrokken 



 

6. Bij een opgraving aan de Holleweg vond men 
deze voorwerpen van steen. Wat zijn dit? 

a. het zijn stenen donuts 

b. ze werden als verzwaring gebruikt bij het vissen 

c. het zijn weefgewichten om de draden van het 
weefgetouw strak te houden 

7. Hoe komt Heiloo aan zijn naam? 

a. Van Heilig Loo, dat betekent Heilig Bos 

b. Van Hallo, omdat  op deze plaats vroeger veel mensen elkaar tegenkwamen. 

c. Heiloo is gesticht door de familie Heiloo 

 

8. Wat betekent het woord prehistorie? 

  a. het is een moeilijk woord voor geschiedenis 

  b. het is tijd vòòr de geschiedenis 

  c. het is de tijd nà de geschiedenis 

 

9. Archeologen vinden heel vaak voorwerpen in een beerput? Wat is dat? 

  a. een plaats waar beren vroeger hun eten verstopten 

  b. een soort wc die vroeger ook als afvalput werd gebruikt  

  c. een plaats waar bier gebrouwen werd 

 

10.  In Heiloo waren vroeger enkele kastelen.  Welk kasteel stond niet in Heiloo? 

 a. Ter Coulster 

 b. Muiderslot 

 c. Ypestein 

 

 

 


