Speurtocht voor het hele gezin
over het DuivenPad

1. Op 30 mei 2013 was het koningspaar in Duiven. Waar
mochten alleen zij op die dag overheen lopen?
X rode loper

IJ schuttersvlaggen

Z de zomerdijk

2. Het kleine loofbosje is bij oudere Duivenaren bekend als Het
Patersbosje. Waarom?
J het bosje was lange tijd van meneer en mevrouw Paters
K vroeger gingen de paters van het klooster hier wandelen
L er groeiden veel bidplantjes (die vouwen net als paters
hun handen/ blaadjes)
3. De Oranjevereniging Duiven heeft bomen geplant ter ere van
bijzondere gebeurtenissen in de Koninklijke familie. Ter ere
van wie is de boom tegenover de Q8 geplant? Wat is de
zevende letter van haar eerste naam? .....................
4. Wie mogen het park Nieuweling niet in?
H fietsen

I auto’s

J auto’s en Motoren

5. Scouting Duiven is meer dan........................... (3e letter)
6. Je loopt langs woonwijk De Nieuweling. Welke sportclub is
verplaatst voor de bouw van deze wijk?.......... (1ste letter)
7. Je loopt langs het water. Welk uitheems dier leeft hier?
U rivierkreeft

V krab

W schildpad

8. Over het bruggetje zie je boerderij Gieben. Zoals andere
kleine boerderijen die hier stonden was het een klein
gemengd bedrijf met tuinbouw en fruitteelt. Dit noem je:
N groenteboeren

O herenboeren

P keuterboeren

9. In de kijk- en doeroute zie je totempalen, gedichten en
bijzondere vuilnisbakken. Wat zit er in de lantaarnpaal?
L een duif

M een specht

N een koekoek

10. Aan het eind van het pad staat een bordje in het water.
Hoeveel meter zitten we hier boven de zeespiegel?
O 1 meter

P 8 meter

Q 25 meter

11. Gemünden am Mainpark: Gemünden am Main is (net als
Calafat in Roemenië) een zustergemeente van Duiven. Met
een zustergemeente heb je een vriendschappelijke band. In
welk land ligt Gemünden am Main?........... (1ste letter)
12. In 1981 werd Duiven een groeikern. Er moesten veel huizen
worden gebouwd. Er werd gestart met de wijk Duiven-West
(onder andere de Van Goyenstraat en Rubensstraat). Wat
waren Van Goyen en Rubens?
I schilders

J schrijvers

K componisten

13. "Langs deze weg is het afgelopen." (1ste letter)
14. Thuvine is de oude naam van Duiven. Namen van andere
nederzettingen waren: Gruosna (nu Groessen), Husloa (nu
Loo) en Leuven (verdwenen door een grote overstroming).
De nederzettingen werden vernoemd naar Grasland,
(loof)bos en rivierduin (opduiking). Wat betekent Duiven?
N opduiking

O grasland

P bos

15. De Rijksweg is een oude handelsroute tussen Arnhem en
Emmerik. Sinds 1739 was er een postdienst tussen Arnhem,
Kleef en Keulen. Hoe werden de kosten voor het aanleggen
en onderhouden van de weg betaald? Door het heffen van
............. (middelste letter)
16. Wat zit er op de schaal in de Ploenstraat?
S een kikker

T een kabouter

U twee vogels

17. Welk huis is gebouwd in 1893 ? ……………….. (laatste letter)
18. Huis Magerhorst was vroeger een kasteel met een gracht. In
de 18e eeuw werd het door een brand verwoest. Je ziet hier
de Magerhorst van voor de brand en van nu. Welk deel is
bewaard gebleven? . . . . . . . (een na laatste letter)

19. Hoe heet de buurtvereniging die hier al sinds 1948 actief is?
. . . . . . . (5de letter)
20. Wat wordt er gemaakt op Rijksweg 62?
. . . . . . . . . . . . . (laatste letter)
21. Bij het politiebureau staat de dikste boom van Duiven. Wat is
de omtrek van deze Plataan op ca 1 meter hoogte?
..........................

22. Om de kerk staan groepjes bomen. Hoeveel bomen staan er
in totaal voor de ingang van de kerk op het plein?
..........................
23. Hoe gaat het nieuwe CCOG heten?
................... (4de letter)
24. in 1726 was er een volkstelling in Duiven. Naast de vele
boeren en dagloners waren er 3 pastoors, 3 kosters,
5 timmerlieden, 4 kleermakers, 4 vissers, 3 schippers,
3 smeden, 2 kasteleins, 1 schoenmaker, 1 kuiper, 1 wever,
1 strodekker, 1 veerman, 1 herder, 1 schout en 1 edelman.
Welk beroep wordt nog uitgeoefend bij café Bij de Buren?
. . . . . . . . . (8ste letter)
25. Welke plaats was in 1813 het grootst?
K Loo

L Duiven

M Groessen

Antwoord
3 5

2 23 14

6 16 12 13 18 17

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15 10

9 1 20

11 7 24 25 8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 19
.

.

