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Vraag 1. Op welk raam is het wapen van Leiderdorp te zien?   

B. Op een van de ramen aan de voorzijde. 

Vraag 2. Waarvoor werd dit pand vroeger gebruikt? 

B. Postkantoor. 

Vraag 3. In 1946 kreeg de school een andere functie. Welke? 

A. Dorpshuis voor toneel-, dans- en gymnastiekvereniging 

Vraag 4. Welke uitspraak is NIET waar? 

A. Er was een aantal jaren eenrichtingsverkeer op de brug. 

Vraag 5. Waarvan is de vierkante fundering in de kerktuin, rechts naast de kerk? 

B. Losstaande kerktoren. 

Vraag 6. Waarvoor werd de ruimte van de huidige Hollandsche Tuyn vroeger gebruikt? 

B. Stalruimte voor paarden en koeien. 

Vraag 7. Aan de kant van de Oude Rijn heeft dit pand een deur. Welke stelling is waar? 

C. Deze deur is de oorspronkelijke voordeur. 

Vraag 8. Wat was de reden voor de bouw van deze kerk? 

A. Lokaal oproer in de Dorpskerk leidde tot een afsplitsing van de Hervormde Gemeente. 

Vraag 9. In welke Leiderdorpse wijk zijn deze industrieën in een aantal straatnamen 

verwerkt? 

B. Zijlkwartier 

Vraag 10. Waarom had deze brug geen reling aan de Rijnzijde? 

B. Om geen hindernis te vormen voor de lijn waarmee het paard de trekschuit voorttrok. 

Vraag 11. Waarvan is deze herberg bekend? 

A. Het diende als eerste “gemeentehuis” van Leiderdorp. 

Vraag 12. Hoe heet zo’n ornament? 

B. Een snijraam (overigens met de afbeelding van een levensboom) 

Vraag 13.  Welke uitspraak is waar? 

B. Hier zijn maquettes tentoongesteld van vroegere winkeltjes uit het Doeskwartier en van 

kasteel Huis ter Does. 

Vraag 14. Wat voor school werd hier in 1862 gebouwd? 

B. Een School met de Bijbel 

Vraag 15. Waartoe diende dit witte pand op nummer 77a?  

B. Als koetshuis. 

Vraag 16. Wat maakt dit pand in historische zin zo bijzonder? 

A. Het is een van de weinig overgebleven melkveeboerderijen binnen de dorpskern. 


