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‘Terug naar toen’
Puzzeltocht, 27 april t/m 5 mei 2015

Een puzzeltocht voor jong en oud door de oud gemeente Ezinge. De tocht kan in de week van 27 
april t/m 5 mei gedaan worden. 
De panden, winkels en bedrijven die vroeger in de dorpen waren, komen voor een week terug. We 
hebben de mensen die er nu wonen gevraagd om iets te etaleren voor een raam. Oude tijden herle-
ven wanneer u deze puzzeltocht gaat doen!
De tocht kan per dorpskern gedaan worden. Als de antwoorden ingeleverd worden maakt u kans op 
een leuke prijs. Ook voor kinderen hebben we een aparte kinderprijs.
Inleveren kan bij:   
Amy Rutgers: Allersmaweg 38 Ezinge
Astrid Guikema: Oosterweg 6, Feerwerd
Mintsje Boersma: Burg. Brouwerstraat 10, Garnwerd
Redactieadres middagster: Valgeweg 18, Feerwerd
Heel veel plezier! 

Welkom in Ezinge
Startpunt Schleurholtshuus aan de Nieuwestreek. Vanaf de parkeerplaats ga je linksaf.

1 Wat werd er verkocht in het eerste winkeltje van vroeger wat je tegenkomt?

2 Waar staat dit gebouw en wat was het 
vroeger en wat is het nu?

3 Wat deed deze smid die je nu tegen-
komt vroeger o.a.?

 A. Goud smeden
 B. Hoefijzers maken
 C. Wapens maken

4 Hoeveel verschillende winkels heb je 
nu gezien op de nieuwestreek?

5 Wat zat er vroeger in het gebouw 
waar nu het museum Wierdenland zit?

6 Wat werd er allemaal gedaan op Van 
Swinderenweg 14, bekijk goed de 
foto’s en je komt er wel achter……

7 Wat mist er sinds 2014 bij de voorma-
lige zuivelfabriek in Ezinge?

8 Hoeveel  bakkers had Ezinge net na 
de oorlog?

9 Wat wordt er verkocht in een manufacturenwinkel. Kijk goed 
in de etalage bij Aleida. 

10 Het oude gemeentehuis staat ook in de torenstraat, welke 
plaatsen hoorden vroeger bij de gemeente Ezinge
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11 Waar werd een molensteen vroeger 
voor gebruikt bij deze smederij

  A. Het maken van wielen
 B. Het malen van graan
 C. Voor het beslaan van hoefijzers

12 Waar ligt deze steen?
 

Kijk nog wat verder rond in de torenstraat om te zien wat er nog meer heeft gezeten en ga daarna 
de peperweg in tegen over de oude smederij.

13 Wat werd er vroeger verkocht op nieuwe peperweg 4

14 Hoeveel winkels/bedrijven  waren 
er in Ezinge vroeger waar nu nog 
ongeveer hetzelfde wordt verkocht/
gedaan?

15 Vroeger was er een beurtdienst in 
de haven voor het vervoeren van 
brandstoffen waar ging deze boot 
heen?

 A. Garnwerd
 B. Winsum
 C. Groningen

16 Wat voor bedrijf zat er in Tuinstraat 
3? 

17 Er zit nu o.a. een ‘bed en broodje 
de kastanje‘ maar wat zat hier 
vroeger?

18 Er was vroeger ook nog een rijwiel-
hersteller in Ezinge. Waar zat deze 
op deze foto?

19 Eerst zat dit bedrijf op het zwarte weggetje maar vlak na de oorlog zijn ze hier gekomen wat 
werd hier verkocht? Het is tegenover het gymlokaal.
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Welkom in Aduarderzijl
Er zat 1 winkel / cafe in Aduarderzijl.  

Op welk adres was dit?
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Welkom in Feerwerd
De tocht door ‘oud’ Feerwerd begint bij de molen. Deze kant 
van het dorp heet ook wel  ‘Groenvelds knop’. Start bij de 
molen ‘Joeswerd’  in Feerwerd. 

1 Wat zijn dit voor stenen? 
 
Naast de molen zat het veevoerderbedrijf Keizer. Dit bedrijf is 
nu op een andere plek gevestigd buiten Feerwerd.

2 Het oorspronkelijke pand tegenover de brug is in 1976 
afgebrand. Wat zat er in dat pand? 

3 Loop links naast dit pand het smalle pad op, je komt langs 
2 huisjes, aan dit pad woonde oude Douwe Drijfhout hij 
was venter. Waarmee ging oude Douwe langs de deuren?

Loop terug naar de brug en ga het dorp in.

4 Wat voor bedrijf zat er in het pand aan de Valgeweg 1 (na 
de brug aan de rechterkant)? 

Ga rechtsaf. 

5 Wat voor winkel  zat er vroeger op de Oosterweg nummer 4?
 Wist u dat: Henk ter Hoor hier ooit begonnen is?

6 Welke winkel zit er nu nog steeds in de oosterweg en op welk nummer zit deze winkel?

7 Op welk huisnummer was vroeger in Feerwerd een turfhandel?

8 Van wat voor grondsoort werd turf gemaakt?
 A. Zandgrond
 B. Veengrond
 C. Kleigrond

9 Waar werd turf vroeger voor gebruikt?

10 Loop de Aldringaweg in. Op welk huisnummer zat een radiomaker?

11 Ergens bij de speeltuin ligt deze steen. Zoek de steen. Bekijk de foto. Wat voor huis was dit 
vroeger? 

12 Op welk adres zat een slager? 

13 D’olle schoul: Lees de informatie aan het hek. In 1940 is de school in Feerwerd gesloten. Wat 
was er in de 2e wereldoorlog in de school gevestigd?

 A. een dorpshuis
 B. een distributiekantoor
 C. een winkel

14 Tegenover d olle schoul zat het golden stroatje. Kinderen mochten hier niet spelen. Er zat ook 
een winkeltje. Wat voor winkeltje zat bij het golden stroatje?

15 Wat is het 6e woord van het oude leesplankje die je vindt in de etalage van de schoolmeesters-
woning?

16 Waar woonde de schoenmaker?

De kerk is aangesloten bij www.rustpunt.nu. U kunt hier even een pauze inlassen.

17 Als u vanaf de kerk naar de overkant kijkt ziet u een grote loods. Wat stond hier vroeger in?
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Welkom bij Schifpot
Schifpot is een gehucht tussen Feerwerd en 
Garnwerd, op een driesprong van wegen, 
en op de plek waar het Oldehoofsche 
kanaal uitmondt in het Aduarderdiep.
Aan het Aduarderdiep nummer 1 staat het 
vroegere veerhuis. 

1 In het veerhuis was een winkeltje 
gevestigd. Wat bevind zich nog steeds 
achter het raam naast de voordeur?

2 Achter het veerhuis bevond zich vroe-
ger een grote fabriek. Wat maakten ze 
daar (als beste van Nederland)?

3 Het huisje aan de overkant van het Aduarderdiep had de naam Schifpot. Schifpot was niet 
alleen een veerhuis, maar fungeerde ook als zogenaamde ‘still knip’. 

 Wat betekend Schifpot, waar komt de naam vandaan?

Welkom in Garnwerd
1 Hoe werden de Garnwerders vroeger ook wel 

genoemd?

2 Zoek de oude school en vind uit in welk jaar 
deze school is gebouwd.

3 Wat is de naam van de molen in Garnwerd?

4 Welke soorten brood werd er vroeger in 
Garnwerd gebakken?

5 Welk dier staat op het hoogste punt van 
Garnwerd?

6 Wat maakt de Burgemeester Brouwerstraat 
tot een heel bijzondere straatje, wat bekend-
heid heeft in heel Nederland?

7 Wat betekend Io Vivat?

8 Zoek bij de foto’s van de deuren het juiste 
huisnummer.

9 Hoe heet de Burgemeester van Garnwerd?

10 Welke dichteres woonde tot 2007 in de Bur-
gemeester Brouwerstraat?
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Tot ziens


