
 
  
 

             
  
1) Eerst een o
kocht in dat j
 
2) Achter het
Truus, zij is d
haar op de w

3) In Café 

a) De Drank 
b) Welk deel 
 
4) Westerdijk
 
5) In Café 
a) Ergens sta
b) Het van or

6) Van welke
 
7) Het kleins
 
8) Hoe was h
    toe plaats i
 
9) In Huize
a)   Lang gel
      brouwerij
b)  Compagn
 
10)  Vlakbij 

      Speciaal 

      deze Osk

11) RWE Inn
Welke concu
Emmapolder

12) Uit welk 

13) Bij Boerm

      dingen?  

14) Op welke

 

15) Wat is de

      door Mar

16) Van 1829
van de Tweed

17) In Café

 

 

opwarmertje. 
jaar dit Stel ui

t hoofdbureau
de nog enige k

winkeldeur?  G

't Witte Ho

en Horecawe
van de drie u

kshorn in het G

Tuitman, F
aat een DAF v
rigine De Sch

e Ploegschilde

ste huisje van 

het ook alweer
in wierdedorp

e De Landb
eden stroomd
ij leverde het g
nie: Bruine Kr

Huize De Lan

voor u open v

kerter Kroug? 

nogy Windpow
urrent van RW
r? NUON   

jaartal dateer

ma's Antiekho

1970 

e LP/CD van 

e naam van he

rte Röling? De

9 tot 1974 was
de en Eerste K

é Carillion,

Vragen  me

 GKR V
De prachtige 
it de inboedel 

u van politie in
kleine overgeb

G.H. Veen 

oes, Adorp 

t Vergunning,
uitgaven “Ik Ja

Gronings: Die

Fraamklap
vrachtwagen m
hepper biljart s

er is dit kunstw

de Provincie G

r, in augustus 
p: Huizinge m

bouw, Usqu
de hier in de ge
gerstenat: Beie
roegen in Gron

ndbouw staat o

vandaag! Dit p

 Café Van der

wer heeft in d
WE-IW wil met

rt 't Schathoes?

oeve. In welk j

Ede Staal staa

et 12 meter ho

e 4 koninginn

s de Rensuma
Kamer en dire

, Spijk 

et antwoorde

Vragenl
Toog met Buf
van een platte

n Groningen s
bleven levensm

 wiens handte
an Cremer” sta

ekshörn 

p 
met aanhanger
stamt uit: 1927

werk: 

Groningen sta

2012 vond in 
et een geschat

uert 
elagkamer een
ersch-Bierbro
ningen 

op de hoek Bo

pand was ca. 4

r Hoek 

e Emmapolde
t toestemming

?1686 

jaar is de vade

at het nummer

ge markante k

en 

aborg in het be
ecteur van het 

en GKR 20

lijst 201
ffetkast in Mo
elandscafé? To

staat op de hoe
middelen win

ekening staat e
aat hier niet in

r, handgemaak
7 

       

aat in: Rottum

n de Provincie 
tte magnitude

n bijzonder bi
ouwerij De Am

oermanjestraa

40 jaar gelede

er een aantal w
g van dezelfde

er van de huid

r 'Veujoar in d

kunstwerk dat

ezit van de fam
Doofstommen

17 

17         
oeke Vaatstra s

Toenmalig uitb

ek Kostersgan
nkelier(ster) in

eronder? Carl
n de boekenka

kt door: A.B. G

           Johan

Groningen de
e van: 3,6 

ertje uit de po
mstel 

at/Jacobstraat D

en een Café, w

windmolens in
e grondeigena

dige eigenaar 

de kop'? As va

t in de Eemsha

milie Van Swi
n-instituut/H.D

            
staat hier sind

bater             K

ng/Kleine Mol
n Stad.             

la v/d Woude 
ast? Deel 1 

Goossen 

 Dijkstra 

e zwaarste aar

orseleinen-tap,

De Snuisterij 

wat was de laat

n beheer op de
ren ook windm

gestart met de

aier woorden 

aven staat en g

nderen.  Onck
D. Gyot  in Gr

            
ds 19 24.      W
K. Hekma 

lenstraat het w
    Welke naam

rdbeving tot n

, welke    

Vintage & Re

tste naam van

e gronden van
molens plaats

e handel in ou

 

gemaakt is 

ko van Swinde
roningen (beid

            
Welke persoon 

winkeltje van 
m staat bij 

u 

etro. 

n       

n landbouwers
en in de 

ude 

eren was lid 
de goed). 

    

s. 



a) Kroegbaas

   (op de sleep

b)The Rolls R

18) Hoeveel 

19) Welke m

20)  

 

21) En de nie

22) Welke ge

23) Wie is de
(achterburen

24) Vlak bij h
verrassing he

25) Weiwerd

26) Een wijz
geheel is mee

27) Welk Ho
(beide goed) 

28) In Dorp

a) VV Meedh

b) Ik praat m

29) Welke dr

30) Waar of n

31) Wie heef
Spakenburg)

32) Welk team

Startnr. 40  J

 

Foto 1:  Free

Foto 2: Onde

Foto 3: Hefsw

Weegproef je

 

 

 

 

 

s Piet was ooi

pboot) 

Royce Silver 

broden bakte 

medaille behaal

euwe hoofdsp

emeente is de 

e eigenaar van
n van 't Schath

het kerkje He
et meest noord

d kent één rijk

ze spreuk staat
er dan de som

otel/Café stond
  

psherberg 

huizen anno:1

met de slager, n

rie partners vo

niet waar, lag 

ft in 1998 het 
: Joop Gall 

m verdient vo

Johan Schreud

ek de Jonge 

erdendam 

walsterweg 

errycan: 12,1

t zeevaarder, o

Ghost stamt u

J. Olinga extr

lde Jur Vrielin

 De a

ponsor van FC

op één na gro

n de bunkers d
hoes in Uithuiz

veskes zijn in
delijke:  Hune

smonument, w

t in de Brainw
m der delen 

d voorheen op

Lanting, M

1951 en de Dr

niet met: de w

ormen Groning

't Waar ooit a

GKR auto-log

olgens u vanda

der c.s. (Traba

1 kg 

 

ook op één va

uit  1911 

ra voor een na

ng met het NL

dellijke naam

C Groningen is

ootste van de P

die links en rec
zen) 

n de 70-er jaren
ebed  van Ned

welke? De Wie

wierde brochur

p de plek waar

Meedhuizen

ankwetvergun

orst 

gen Seaports?

aan een spoorl

go ontworpen?

aag de origina

ant 601 De Lu

an de schepen 

aburig dorp tij

L landenteam b

m van dit antiek

s?  Payt 

Provincie Gro

chts staan aan

n van de vorig
derland ontdek

erde 

re van een Gri

r nu Hotel Ter

n 

nning uit: 190

? Provincie Gr

lijn? Waar! 

? (o.a. oud sp

aliteitsprijs: 

uxe, Grüsz Go

in de kroeg?

jdens de sneeu

bij de Olympi

ke klassiekertj

oningen qua la

n de Marsumer

ge eeuw opgra
kt. 

iekse filosoof/

munterzijl sta

9 

roningen, Gem

eler FC Groni

tt von Kromba

Zo ja welke? N

uwwinter van 

sche Spelen v

je is de: Rosen

ndoppervlakte

rweg? Fam. R

avingen gedaa

/wetenschappe

aat? Hotel Old

meente Delfzij

ingen/Veendam

acher) 

NJORD    

1979? 300 

van 2012 in Lo

ngart Ariette 

e? Eemsmond

Reijntjes          

an. Daarbij we

er:                  

dambt/ Hotel v

jl, Gemeente E

m, nu trainer 

onden? Zilver

d 

  

erd tot grote 

         Het 

van der Werf 

Eemsmond 

SV 

r 



 

 


