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1.

2.

Bij welke straat staat soms dit bord?

a) Rembrandtlaan

b) Karekietlaantje

c) 's-Gravensloot

d) Zandwijksingel

Welke wethouder richtte in Woerden de wijkplatforms
op?
a) Frans Lander

b) Tieneke Lander

c) Jan Blonk

d) Tymon de Weger

3.

Welke kunstschilder uit de wijk schilderde in het TVprogramma 'Sterren op het Doek' Hans van Breukelen?

a) Jan Vermaat

b) Ido Vunderink

c) Annelies van der Sman

d) Truus de Mier

4.

5.

Hoe heette het buurthuis dat stond in de Anthony van
Dijckstraat?
a) De Plint

b) Huize Zandwijk

c) Brediushonk

d) Schildershonk

Op welke datum werd deze Kruiskerk in gebruik
genomen?
a) 31 december 1885

b) 17 februari 1967

c) 17 februari 1964

d) 1 december 1970

6.

7.

Welke Nederlandse kunstschilder maakte dit schilderij?

a) A.C. Willink

b) Jozef Israëls

c) Karel Appel

d) Vincent van Gogh

Naar wie is de Van Helvoortlaan genoemd?
a) Gemeente secretaris van Woerden

b) Zeldzame vogel met paarse veren en gele
poten

c) Woerdense zwemkampioen

d) De zwager van Burgemeester H.G. van
Kempen

8.

Welke kunstschilder schilderde 'Meisje in Kimono'?

a) Nieuwendijk

b) Rembrandt

c) Breitner

d) Rubens

9.

In welke plaats is kunstschilder Leo Gestel geboren?

a) Den Haag

b) Lutjebroek

c) Woerden

d) Den Helder

10. Op welke foto staat een reiger? (Met dank aan PeterPaul Oostveen voor de foto's.)
a)

b)

c)

d)

11.

In welke plaats werd edelsmid en beeldend kunstenaar
Jan Kriege geboren en woonde hij?

a) Harmelen

b) Kamerik

c) Woerden

d) Zegveld

12. De Leidsestraatweg had vroeger een andere naam. Een
klein stukje van de straat heet nog steeds zo. Het is
vernoemd naar een beroep dat toen veel voorkwam.
a) Jan de Bakkerstraat

b) Brouwstraat

c) Dakpannenlaan

d) Pannebakkerijen

13. Naar welk e-mailadres kun je copy sturen voor de
Wijkkrant?
a) Via de button op de website van
Wijkplatform Schilderskwartier

b) redactie@wijkplatformschilderskwartier.nl

c) Ik vraag het aan Theo als ik hem tegen
kom, die weet het wel.

14. Het wijkplatform organiseert onder andere een
wijkschouw, bewonersavonden, wijkfeesten en
buurtactiviteiten. Wat vindt u het meest zinvolle (of het
leukste ;-) wat ze doen? (Meerdere antwoorden
mogelijk.)
a) Wijkschouw

b) Bewonersavonden

c) Wijkfeest

d) Buurtactiviteit

15. Wanneer is Wijkplatform Schilderskwartier opgericht?
a) 1990

b) 9-2-1995

c) 9-2-1996

d) 2006

Answer Key
1.
2.
3.
4.

c
b
c
d

5.
6.
7.
8.

b
c
a
c

9.
10.
11.
12.

c
a
c
d

13. a,b,c
14. a,b,c,d
15. b,d

