
Vragen ‘Happen trappen’ (korte quiz)  vrijdag  29 november 2019 

Melkveebedrijf en zorgboerderij Van Velsen 

1.  Welk ras koeien worden bij melkveebedrijf Van Velsen gehouden? 
a.  Jersey  
b.  Brown Swiss* 
c.  Guernsey cattle   

2. Hoe heet het type stal waar de koeien in staan? 
a.  Bogenstal  
b.  Lichtkoepelstal  
c.  Serrestal*  

3. Hoeveel melkkoeien telt het bedrijf van cees en zoon jan zoon van Velsen? 
a. 70* 
b. 85 
c. 95  

4. Aan hoeveel gasten wordt zorg gegeven op het bedrijf van Van Velsen? 
a.  8 
b. 10* 
c.  12 

5. Welke soort zorg geeft zorgboerderij van Velsen en welke doelgroep? 
a.  dagbesteding ouderen en mensen met dementie* 
b.  dagbesteding mensen met sociale indicatie 
c   dagbesteding voor lichamelijk gehandicapten 
  

Melkveebedrijf Van Leeuwen (Keizershof) 

6.  Waar komt de naam van boerderij De Keizershof vandaan?  
a.  Het plan om op deze plek  dure woningen te bouwen (wijk Keizershof) 
b.  Bij keizer Karel V, die heeft deze unieke plek meerdere malen bezocht   
c.  naam van oude  burcht, die ooit in de buurt stond van ’t  riviertje Noord  
Aa*       

 
7. Welke soort kaas wordt op De Keizershof gemaakt? 
a. Goudse boerenkaas 
b. Boeren Leidse kaas* 
c. Maaslander 



8.Wat voegt Trees van Leeuwen aan de melk toe om kaas te maken? 
a. Stremsel en karnemelk* 
b. alleen stremsel 
c. leb-stremsel op biologische basis   

9.Hoeveel soorten zuivel worden op De Keizershof gemaakt? 
a. boter en kaas   
b. kaas, yoghurt en karnemelk   
c. beter, kaas en karnemelk* 

10. Welke soorten koeien lopen op De Keizershof rond?? 
a. Roodbont, blaarkop, piemontese, lakenvelder*   
b. Blaarkop, roodbont, lakenvelder, blonde dÁquinaine  
c. Blaarkopen Charolais 
 

Voormalig boerderij Rene en Tara Straathof 
 
11. Wat voor bedrijf was dit vroeger? 
a. Melkveehouderij 
b. Akkerbouwbedrijf  
c. Gemengd boerenbedrijf * 
 
12. Hoe noem je het soort stal wat bij deze boerderij staat? 
a.  een huisstal * 
b.  een oppotstal 
c.  een traditionele koeienstal 
 
13. Bij welke gemeente hoort Gelderswoude? 
a.  Benthuizen 
b.  Zoeterwoude* 
c.  Hazerswoude 
 
14. Wat is Gelderswoude? 
a.   een sekte 
b.   een buurtscha* 
c.   een deelgemeente 
 
15.  Tara Straathof organiseert hier ook workshops. Wat voor workshops zijn 
dat? 
a.    Workshop slootjespringen  
b.    Workshop kippen slachten* 
c.    Workshop eten uit eigen tuin 
 
 



Verswinkel G.J. van der Kooy 

16. Welk streekproduct wordt in deze verswinkel het meest verkocht  
a.  Boerenkool* 
b.  Winterpeen 
c.  Prei   

17. Welke aardappelesoort is bijde consument het meeste geliefd? 
a   Bildstar   
b. Frieslander* 
c. Resonant 

18. Hoeveel soorten open haard-hout worden op dit bedrijf (G.J. van der Kooij) 
verkocht? 
a.  10*  
b.  7 
c.  5   

19. Welke kerstboom komt niet uit Nederland? 
a.  picea omorika 
b.  abies nordmanniana* 
c.  abies Koreana 

20. Welk appelsoort leent zich het best voor het maken van appelmoes? 
a.  Cox 
b.  Granny Smith  
c.  Goudrijnet*   

 
 

Deze buitengewoon moeilijke quiz van De Vier Jaargetijden is 
ingevuld door: 
Naam    :...... 
Tel.       :...... 
Email    :...... 
 
1e prijs: fors uitgevallen kerstboom 
2e prijs: iets kleinere kerstboom 
3e prijs: zuivelpakket    


