Misschien kun jij Olle en Grietje helpen. En als je het moeilijk vindt om het antwoord te
vinden, kun je het aan je opa, oma, vader of moeder vragen.
Dienstregeling
In de dienstregeling zien Olle en Grietje hoe laat de tram vertrok en hoe laat hij ergens
aankwam.
Hoe lang zou jij er in 1929 over doen om van jouw woonplaats met de tram naar
Heiligerlee te reizen?
Stel je voor: je gaat op reis van waar je woont naar Groningen. Hoe zou je die reis in
1929 maken en hoe zou je die reis in 2013 maken?
Routes
De tram reed vroeger door een heleboel dorpjes. Op de kaart kun je zien welke. Welke
dorpjes zou jij tegenkomen als je een reis zou maken naar Heiligerlee?
Oude gebouwen
In het archief vinden Olle en Grietje oude foto’s van gebouwen die langs het tramspoor
van OG stonden. Met je telefoon of iPad kun je deze foto’s ook zien als je dit plaatje met
de Layar APP scant. Weet jij misschien welke functie deze gebouwen vroeger hadden?
Zijn er bij jou in de buurt nog gebouwen die herinneren aan de tram van OG?
Afstanden
Hoeveel meter is het lopen van jouw huis naar de route die de oude tram vroeger reed?
(Je kunt eerst kijken hoeveel centimeter de stappen zijn die je maakt en dan tellen
hoeveel stappen je doet om bij het gebouw te komen).
Als je ook meet hoe lang het duurt om bij het gebouw te komen, kun je een berekening
maken van hoeveel kilometer je ongeveer per uur loopt.
De tram reed niet zo hard. In de bebouwde kom reed de tram maar 20 kilometer per
uur. Wat denk je dat langer duurde: lopend of met de tram van Bellingwolde naar
Winschoten? En fietsend? Of met de bus of de auto?
Tenslotte
Heb jij misschien een goed antwoord voor Olle en Grietje waarom de tram verdwenen is?
***********************************************************************
Prijsvraag
De stoomtram OG of Ol Graitje rijdt al bijna 65 jaar niet meer. Toch zijn er bij jouw in de
buurt nog oude gebouwen, bruggetjes, straatnaamborden en wegen die herinneren aan
de tram.
Maak foto’s van zoveel mogelijk verschillende sporen van Ol Graitje en stuur deze voor
31 oktober 2013 naar info@tochtomdenoord.nl en je maakt kans op een origineel Tocht
om de Noord 2012 T-shirt.

