
Speurtocht door Nes 
Wat leuk dat je mee wilt doen aan deze speurtocht door Nes. Heel veel leuke dingen kun-
nen nu in deze tijd niet door gaan.   Maar als je deze speurtocht met je familie of alleen 
met je vrienden door Nes  gaat doen moet dit op 1,5 meter kunnen. Denk je hier wel om? 
Het is ook niet de bedoeling dat je bij iemand gaat aanbellen of op straat gaat aanspreken! 

De start van de speurtocht is op Torenhoogte. Mocht je de deur nog niet uit willen, de ou-
dere jeugd kan deze speurtocht waarschijnlijk met enig nadenken zo invullen! 

VRAAG 1 

Deze pomp is vorig jaar met de dorpsvernieuwing van Nes verplaatst naar Torenhoogte. 
Voorheen stond hij op een andere mooie locatie in Nes. Weet jij waar deze pomp tot 
2018 stond?  Noem het bedrijf en de straat waar deze pomp stond.  

VRAAG 2 

Ga in oostelijke richting en zoek naar dit ornament. Wat is het adres waar 
dit gebouw met dit ornament staat? 

VRAAG 3 

Zoek naar deze woning. Wat voor beroep had de eigenaar van deze 
boerderij vroeger en waar kun je dat aan zien? Hij was meer dan alleen 
boer. 

 

VRAAG 4 

Wat is de naam van het gebouw op deze foto? Hoe komt het gebouw aan deze 
naam?  



VRAAG 5 

Wat is de naam van dit restaurant en wie was/is hier 
nog steeds de baas en is bekend om haar befaamde 
Kippensoep? 

 

vRAAG 6 

Wie is deze man en hoe oud is hij geworden?  

VRAAG 7 

 

Hoe heet dit gebouw, wanneer is het gebouwd, afgebrand 
en opnieuw ingewijd? 

VRAAG 8 

Op deze straat worden binnenkort een 
aantal woningen gebouwd. Wat is de 
naam van deze straat  



VRAAG 9 

Op deze locatie staan vaak fietsen te koop. Hoe veel zie 
jij er tijdens de speurtocht staan? 

VRAAG 10 

Deze bekende Amelander, alias Piraat, ali-
as ...Vonk, alias  woont op Oliviershiem  op  

nummer?  

VRAAG 11 

Toen en nu.. Dit huis(je) heeft in 
de volksmond de naam: 

VRAAG 12 

Dit is een beetje een moeilijke  vraag, maar wat voor een be-
drijf stond er vroeger op deze hoek? We hebben er in Nes 
nog maar 1 van.   

Destijds waren er in Nes in ieder geval nog veel meer te vin-
den.  



VRAAG 13 

Zoek naar een woning met deze voordeur.  Hoe noemt men deze 
woning ook wel? Weet je het niet schrijf dan het adres en huis-
nummer op.  

VRAAG 14 

Voor wat voor gebouw staat dit standbeeld?  

VRAAG 15 

Aan dit huis zit een kerk vast. De naam van dit huis is 
gerelateerd aan dit kerkje. 

Hoe heet dit huisje en welke kleur had dit huis vroeger?  

VRAAG 16 

Dit pand uit 1671 heeft heel wat te vertellen. 
Wat is de naam van het huis?  



VRAAG 18 

Deze schaapjes staan voor het oudste pand van 
Nes. Hoe oud is dit pand met het bijzonderste 
geveltje van Nes.  

VRAAG 19 

Welke tekst staat er in de balk  in de gevel van dit pand 
aan de Torenstraat? 

VRAAG 20 

Zoek deze brievenbus en doe je antwoordenbriefje in deze 
bus!  

 

Als je alle antwoorden goed hebt en een van de eerste 100 
bent hebben we een lekkere prijs voor je! 

 

VRAAG 17 

Welk restaurant heeft van deze half 
ronde raampjes in zijn dak zitten? 



ANTWOORDEN 
1. _______________________________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________________________________

6. ______________________________________________________________________________________________________

7. ______________________________________________________________________________________________________

8. ______________________________________________________________________________________________________

9. _______________________________________________________________________________________________________

10. _______________________________________________________________________________________________________

11. ______________________________________________________________________________________________________

12. ______________________________________________________________________________________________________

13. _______________________________________________________________________________________________________

14. _______________________________________________________________________________________________________

15 ______________________________________________________________________________________________________

16. ______________________________________________________________________________________________________

17. _______________________________________________________________________________________________________

18. ________________________________________________________________________________________________________

19. ________________________________________________________________________________________________________

20. _______________________________________________________________________________________________________

Aantekeningen


