
 

 

Wekelijkse kennisquiz Rijnwoude 

Omdat afgelopen week op veel plaatsen de Groene Hart Koerier niet geleverd kon 
worden hebben we besloten dat de Quiz van vorige week tot maandag 22 februari 
ingeleverd kan worden, net als de quiz (7) van deze week – zie hieronder. 

1) Deze wekelijkse quiz kunt u in de Groene Hart Koerier terugvinden (op papier dus). 
Heeft u de antwoorden ingevuld dan kunt u tot en met de volgende maandag het 
ingevulde formulier inleveren bij de volgende 4 supermarkten: Albert Heijn 
Hazerswoude Dorp en Koudekerk aan den Rijn/ Jumbo Hazerswoude Rijndijk en 
Plus Verheul Benthuizen.  

2) De quiz is ook wekelijks terug te vinden op de website van Actief Rijnwoude: 
www.actief-rijnwoude.nl . Door deze te downloaden / in te vullen en terug te sturen 
naar info@actief-rijnwoude.nl (uiteraard weer tot en met de volgende maandag) kunt 
u ook meedoen. 

3) Uit de goede antwoorden wordt er een prijs beschikbaar gesteld van € 25,--, te 
besteden bij een door u uitgekozen (recreatief) horecabedrijf, gevestigd in Rijnwoude. 

 
Heeft u vragen over dit project, neem dan contact op met de kerncoördinatoren van 
uw kern. 
 

 kerncoördinator Benthuizen: Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442 / 
Bernard de Vries 

 kerncoördinator Koudekerk aan den Rijn: Jolandevwetten@hotmail.com / 06-
22168847/ Jolande van Wetten 

 kerncoördinator Hazerswoude Dorp: Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-
45094267/ Linda Timmermans. 

 kerncoördinator Hazerswoude. Rijndijk Hazerswoude-Rijndijk: Saskia@actief-
rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk. 

De Kennisquiz Rijnwoude week 7 
 
1. Hoeveel jaar bemand Jan Kompier de Koudekerkse brug al? 

- 27 jaar. 
- 32 jaar. 
- 37 jaar. 

2. Hoeveel (sierlijke) lantaarnpalen staan er langs de dorpsstraat aan beide kanten 
in Hazerswoude Dorp. 
- 70 
- 75 
- 80. 

3. Op welke dag werd het flink verbouwde winkelcentrum aan de Prins Willem 
Alexanderplein in Benthuizen geopend? 
- Woensdag 7 oktober 2015. 
- Woensdag 8 oktober 2016. 
- Woensdag 9 oktober 2017. 

4. Hoe hoog is de watertoren in Hazerswoude Rijndijk? 
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- 28,65 meter. 
- 29,30 meter. 
- 30,95 meter. 

5. Door wie werd de naam “Rijnwoude” bedacht? 
- Oud Burgemeester Boele? 
- C. Kroon. 
- Arie Tuinenburg / eindredacteur van de Groene Hart Koerier.. 

 

Naam deelnemer: 

Telefoonnummer deelnemer: 

Email adres deelnemer 

 

 

 

 

 

 

  


