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Wat leuk dat je mee doet aan de IJzerkoekenspeurtocht. Kun jij alle raadsels oplossen en het
geheime codewoord kraken? Laten we snel beginnen!
Heel lang geleden, in het jaar 1770 was de IJzerkoekenoproer in Coevorden. Ieder jaar, met oud en
nieuw, werden er ijzerkoeken (kniepertjes) gebakken. Op 1 januari gingen de mensen uit Coevorden
bij elkaar op visite om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Heel veel mensen gaan nog steeds
op 1 januari naar familie toe om ze een gelukkig nieuwjaar te wensen. Het was vroeger heel
normaal om elkaar een zelfgemaakte ijzerkoek cadeau te geven met een lekker drankje erbij.
Alleen werd er door de mensen in Coevorden altijd zoveel gedronken, dat ze er heel vervelend van
werden. De raad van de kerk was er zat van en legde een verbod op het uitdelen van ijzerkoeken
op, dat gebeurde op 22 december 1770. De mensen waren woedend! We laten niet zomaar onze
traditie van ons afpakken!
Wat er toen gebeurde noemen we het IJzerkoekenoproer: de mensen in Coevorden werden zó boos
dat ze zich allemaal bij elkaar verzamelden op oudjaarsdag. Ze liepen naar het stadhuis in de
Kerkstraat en begonnen te schreeuwen naar boven, daar zat namelijk de magistraat. Het volk
dreigde zelfs om stenen door de ramen te gooien. De magistraat (wethouder) trok meteen het
verbod in. Hij was bang, maar zag ook wel dat deze traditie heel erg belangrijk is voor de mensen
uit Coevorden. Om deze traditie te bewaren, hebben we jouw hulp hard nodig!
Los de puzzels en raadsels op en verzamel de letters. Weet jij het codewoord te kraken? Dan ben jij
de held van de oproer en ontvang je een prijs bij het Arsenaal. De winkeliers in Coevorden helpen
je een handje. Maar pas op dat de magistraat je niet door heeft!

OPDRACHT 1

Op de markt zijn veel plekjes waar je een hapje kunt eten
en wat kunt drinken. Kun jij de plek vinden waar ze
onderstaande foto gebruiken?

OPDRACHT 2

Zie je bakkerij Sieben?
Zij maken heerlijke ijzerkoeken.Kijk maar eens in de
etalage. Heb jij al eens een ijzerkoek geproefd?
Ze hebben ook heel veel foto’s van verschillende
ijzerkoeken in de etalage.
Onthoud ze goed, je moet ze straks gebruiken.

OPDRACHT 3

Hoe heet dat restaurant? Schrijf op.

Noteer de 3e letter van de naam in het vierkantje.
Je hebt de eerste letter van het codewoord.

Op de markt staat een beeld van een
Ganzenhoedster. De boze ijzerkoekenbaksters willen ook
ganzen meenemen naar de opstand. Alles om maar zoveel
mogelijk lawaai te maken.
Hoeveel ganzen tel je bij dit beeld?
Bij de Ganzenhoedster (horeca) hangt een kaart met het
juiste aantal Ganzen en de bijhorende letter.
Kun jij ‘m vinden?
Schrijf de letter in het vierkantje.

OPDRACHT 4 // Bentheimerstraat

Je hebt net allemaal ijzerkoeken bekeken bij de
bakker. Je weet dus hoe ze eruit zien.
Een aantal winkels in de Bentheimerstraat hebben
ijzerkoeken op de ramen geplakt.
Tel ze allemaal en schrijf je antwoord in het vakje.
Maar pas op: er zitten ook vreemd gekleurde
ijzerkoeken tussen, die tellen we niet mee.
Alleen de ronde, gewone ijzerkoek zoals deze:

Zoveel heb ik er geteld:

OPDRACHT 5 // Casa Delicias

Weet jij waar ijzerkoeken van gemaakt werden? De ingrediënten liggen verstopt in de buurt van Casa
Delicias. Kun jij ze vinden? Noteer ze op het boodschappenlijstje voor de ijzerkoekbaksters.
Heb je alle ingrediënten? Op ieder lijntje moet iets staan. De zoveelste letter in het alfabet is je volgende
letter. 5 ingrediënten is dus bijvoorbeeld: 1,2,3,4,5. Dus A,B,C,D,E.

Ingrediënten voor de jaorskoecken
Wat hew allemaol neudig?

OPDRACHT 6

Je loopt langs de apotheek.
Vroeger werden er allerlei bijzondere apparaten gebruikt
om mensenbeter te maken, kijk maar eens in de etalage.
Onder de apparaten staat waarvoor ze gebruikt werden.

OPDRACHT 7

OPDRACHT 8

Pas op dat de mensen van de kerk je antwoorden niet
zien! Zij willen de opstand tegenhouden.
We hebben wel een aantal antwoorden nodig van de kerk.
Uit welk jaar komt de kerk?

De Hervormde Kerk staat in de Kerkstraat.
JA/NEE
Wat is je antwoord op deze vraag?

Dat zijn meteen de volgende letters.
Schrijf ze op in het vakje.

Hoe weet je dat?

OPDRACHT 9

Je loopt langs het oude Raadhuis.
Wat vind je van het gebouw?
Er zit ook nog een letter verstopt hier.
Kun jij ‘m vinden? Schrijf ‘m op in het vakje.

OPDRACHT 10

Bij de Pet’s Place vind je de volgende aanwijzing. De
ijzerkoekenbaksters hadden het net al over een
bepaald soort dier dat ze mee wilden
nemen… kun jij ‘m vinden?
Als de winkel open is, staat het dier ergens in de
winkel. Het dier heeft de volgende letter voor het
codewoord om zijn nek.
Als de winkel gesloten is, verstoppen ze het dier en de
letter in de etalage.

Loop weer terug naar de markt en ga dan de
Friesestraat in.

OPDRACHT 11

Een aantal winkels in de Friesestraat hebben
ijzerkoeken op de ramen geplakt.
Tel ze allemaal!
Maar pas op: er zitten weer roze, blauwe en
andere vreemd gekleurde koeken bij, die tellen we niet
mee.
Zoveel heb ik er geteld:

OPDRACHT 12

Kun jij het beeld van de gans vinden?
Aan de buitenkant van dit gebouw zit het verstopt.
Als je omhoog kijkt zie je het misschien.
Stiekeme hint: de eerste letters van deze zinnen
geven je een tip!
Deze letter heb ik gevonden:

OPDRACHT 13: WAAR IS HET GOUD?

Er zit een juwelier in de Friesestraat. De vijfde
letter van deze naam is de volgende letter.
Noteer ‘m in het vakje.
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De laatste letter van dit woord is de
volgende letter. Noteer ‘m in het vakje.

OPDRACHT 14: SLUYTERS

In de etalage staan allerlei spullen die te maken hebben
met het IJzerkoekenoproer.
Weet jij wat alles is?
We zoeken twee letters… kun jij ze vinden?
Noteer ze in het vakje.

VANCOUVER

OPDRACHT 15: DIMMENDAAL

Ook hier zit ergens een letter verstopt.
Kun jij ‘m vinden? Noteer ‘m in het vakje.

OPDRACHT 16: READSHOP

In de etalage staat van alles dat te maken heeft met de
IJzerkoekenoproer. Er staat ook een boek met
‘’grensoverschrijdende ….. ijzerkoeken’’.
Wat moet er op de puntjes staan?

De gevel van dit gebouw is helemaal
versierd. Waarom is het versierd denk je?
Vind je het mooi?
Het is een oud woonhuis, uit 1631.
Prins Maurits heeft er gewoond. Hij liet het
hele gebouw versieren, zodat andere
mensen zagen dat hij veel geld had.
Inmiddels zit er een café in en is het
gebouw een monument. Dat is een soort
gedenkteken/herinnering aan vroeger.
Vind jij het belangrijk dat er monumenten
blijven bestaan? Waarom wel/niet?

OPDRACHT 17

In de etalage van deze kledingwinkel ‘’PETER’’ ligt ook een
letter. Kun jij de letter vinden? Noteer ‘m in het vakje.

OPDRACHT 18

We zijn op zoek naar de volgende letter. Ergens in dit
boekje zit een dier verstopt. Dat dier geeft een hint naar
de winkel waar je naartoe moet. Kun jij het dier vinden?
Tip: het is een dier met een slurf.

VERVOLG OPDRACHT 19: ARCHEOHOTSPOT

In de ArcheoHotspot liggen 2 echte ijzerkoekenijzers.
Kun jij ze vinden?
Je mag een rondje om het gebouw lopen. In één van deze
ijzers zit namelijk de volgende letter verstopt.

OPDRACHT 20: KASTEEL

Bij het Kasteel staan nog echte kanonnen. Ook bij het
Kasteel zit een letter verstopt. Kun jij ‘m vinden?
Tip: zoek aan de voorkant / ingang.
Ga richting de brug.
Je moet de straat oversteken.

In de etalage van deze winkel kun je de volgende letter
vinden. Noteer ‘m in het vakje.
Loop een stukje terug en sla linksaf de Rikkerstraat in.

RIKKERSTRAAT

Je loopt door de Rikkerstraat, dat is de straat waar de
IJzerkoekenoproer heeft plaatsgevonden. Er stonden
in 1770 héél veel mensen in deze straat.
Kun je dat voorstellen?

OPDRACHT 19: ARCHEOHOTSPOT

Een bijzonder gebouw op de Weeshuisweide. Zie je het al?
Hier werken (amateur)archeologen. Zij zorgen ervoor dat
alle spullen van vroeger die gevonden worden goed
bewaard worden. Ook repareren ze wel eens wat spullen.

DE HALVE MAAN

Je bent bijna weer terug bij het
Arsenaal. Als je op de brug staat, zie je ‘’halve maan’’
ergens staan. Daartegenover staat een punt, een beetje
in het water. Een soort hoek. Dat is een citadel. Dat is nog
over van de ster-vorm van Coevorden. Soldaten konden
heel makkelijk in die punt staan om de stad (en het
Kasteel) te verdedigen.

ONDERNEMERS BEDANKT!

Deze speurtocht is mede
mogelijk gemaakt door:

Centrummanagement
Coevorden
Prins Bernhard Cultuurfonds
Gemeente Coevorden
Provincie Drenthe
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BELEEF DE HISTORIE!

Je bent weer terug bij het Arsenaal. Geef het aantal ijzerkoeken dat je hebt geteld door bij de
receptie en dan ontvang je de laatste letter. Vul het codewoord in, laat het codewoord zien aan de
medewerker en ontvang een leuke prijs!

CODEWOORD:

Wij willen jou graag bedanken voor het lopen van deze speurtocht.

#ijzerkoekenspeurtocht

Laat ons weten wat je van de speurtocht vond!
Plaats een foto op Instagram, Twitter en/of Facebook en gebruik de hashtag

