Deze kalender is tot stand gekomen met behulp van geld uit het
wijkbudget.
Petra van Nes – de Man, van het Wijk-idee-team, heeft hem met Gert
van ’t Zelfde samengesteld. Drukkerij Broekzitter heeft hem gedrukt.
Op de kalender vindt u o.a. data van Rijsoordse activiteiten.
De bedoeling is dat we ieder jaar een kalender uit gaan brengen. Het
liefst met allen activiteiten die binnen Rijsoord georganiseerd worden en
die voor alle burgers toegankelijk zijn.
Informatie betreffende deze activiteiten willen wij graag van u
ontvangen.
Data van activiteiten kunt voor eind oktober doorgeven aan Wim van
Wingerden wimw@wjvanwingerden.demon.nl Tel: 0180-427183, en op
info@rezoord.nl of wijkideeteamrijsoord@gmail.com
Op deze kalender van 2009 staan foto’s van Rijsoord zoals het was en
zoals het nu is. Wij hebben ook aan deze kalender weer een prijsvraag
aan verbonden, er zijn bij deze kalender 17 vragen over Rijsoord
toegevoegd, wie al deze vragen kan beantwoorden kan ze doorgeven
voor 1 februari 2009 aan één van de volgende personen, en maakt kan
op een waardebon van € 25.00.
Petra van Nes de Man Tel: 421557 e-mail: klaaspetra@hotmail.com
Maarten van der Staay Tel: 427266 e-mail:
maarten.vanderstaay@wanadoo.nl

Beste puzzelaars, hier zijn de vragen behorende bij de kalender van
Rijsoord 2009.
Vr 1. Waar staat de boerderij Westeinde?
Antw. Aan de krommeweg bij hotel van der Valk
Vr 2. Wanneer werd de boerderij Burghoeve gebouwd?
Antw. 1776
Vr 3. Geef drie namen van het cafe-restaurant aan de Lagendijk, waar een tramhalte was?
Antw. Bellevue, Brokkedoos, Bardot
Vr 4. Wanneer is de Rijsoordse molen de Kerseboom gebouwd en wanneer werd hij verhuisd?
Antw. 1922, verhuisd 12 januari 1991
Vr 5. In welk jaar is de Opstandingskerk gebouwd, en wanneer werd besloten tot restauratie?
Antw. 1889 gebouwd en in 1967 besloten tot restauratie.
Vr 6. Geef de vijf namen van het huidige restaurant de Hermitage?
‘t Wapen van Rijsoord, Hotel-Pension Vink, Hotel Warendorp, de Prins van Oranje,
Cafe-Restaurant J. Boon

Vr 7. In welk jaar werd de tramrails verwijderd van de Rijksstraatweg?.
Antw. 1942
Vr 8. De stoomtram die door Rijsoord reed had drie bijnamen, welke?
Antw. Blokkendoos, Brokkendoos, Moordenaartje
Vr 9. De Rijsoordsestraat werd vroeger ook anders genoemd, hoe?
Antw. Breëstraat of Breestraat
Vr 10. Geef een andere naam voor de Waaldijk?
Antw. Oudedijk, Ouwendijk.
Vr 11. Hoe noemt men het stuk Straatweg voorbij de Zwaan ook?
Antw. De Westzij of Westzijde.
Vr 12. Waar is de bovenste foto van het voorblad gemaakt?
Antw. Polder Nieuw Reijerwaard
Vr. 13. Wanneer is het nieuwe bord met de wijkaanduiding Rijsoord gem. Ridderkerk
onthuld?
Antw. Wo. 5 november 2008
Vr. 14. Wanneer werd Rijsoord bij de burgerlijke gemeente Ridderkerk gevoegd?
Antw. 1855
Vr. 15. Wanneer krijgt Rijsoord zijn eerste Hervormde predikant en hoe is zijn naam?
Antw. 1580 Ds.Godefricus Allendorp
Vr. 16. Wanneer is de oude hervormde kerk uit de 14e eeuw afgebroken en de huidige
gebouwd?
Antw. 1832
Vr. 17. Op welk huisnummer aan de Rijksstraatweg was vroeger het melkhuisje gevestigd?
Antw. Nr 400
De prijs is in 2009 gewonnen door mw M. Ubaghs.

