
Puzzel en win een échte (gevulde!) Natuurlijk  
Pijnacker-Nootdorp boodschappentas!
De website van Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp staat vol met  
verhalen voor onze inwoners en vol nieuwtjes en weetjes.  
Om je kennis te laten maken met Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp 
hebben wij een speciale boodschappentas winactie. Met deze 
winactie maak je kans om een échte Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp 
boodschappentas met kortingsbonnen te winnen. Ook trots op 
Pijnacker-Nootdorp? Puzzel mee en win!

Doe jij ook mee?
Wil jij ook de boodschappentas winnen? Los dan de puzzel op. 
De puzzel bestaat uit 10 vragen die gaan over Natuurlijk Pijnac-
ker-Nootdorp. Vul de antwoorden op de juiste plaats in en vind in 
de gekleurde vakjes de oplossing van de puzzel.  

De antwoorden op de vragen kun je vinden op de website van 
Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp: www.natuurlijkpn.nl

Mail de oplossing met je volledige naam en e-mailadres naar: 
npn@telstarmediacentrum.nl en maak kans op de Natuurlijk 
Pijnacker-Nootdorp boodschappentas! 

Winactie 
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Win een gevulde Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp boodschappentas!



Winactie Actieperiode
We geven maar liefst 50 boodschappentas weg! De winactie loopt t/m 14 november. 

Woensdag 23 november wordt bekend gemaakt of je de boodschappentas gewonnen hebt. 
De winnaars krijgen bericht via de mail.

Vraag 1: 
Pijnacker-Nootdorp beschikt over veel verse producten uit  
eigen kas. In de gemeente is een aardbeienkwekerij. De aardbeien 
worden geheel biologisch gekweekt en bijna het hele jaar vers 
geplukt. Je kunt ze zelfs in het seizoen zelf bij de kwekerij kopen. 
Hoe heet deze aardbeienkwekerij? 

Vraag 2: 
Pijnacker-Nootdorp is een fantastische plek om te wonen. We 
hebben de rust en groene omgeving van een dorp maar met een 
divers aanbod aan winkels, horeca, evenementen en cultuur. De 
ligging van Pijnacker-Nootdorp is ook één van de vele pluspunten. 
Ook worden er nog steeds nieuwe woningen en wijken gebouwd. 
Hoe heet de sfeervolle nieuwbouw woonwijk die op steenworp 
afstand ligt van het centrum van Pijnacker? 

Vraag 3: 
Pijnacker-Nootdorp is een gemeente met veel groengebieden. Die 
groengebieden zijn zowat allemaal op elkaar aangesloten. Het 
landelijke karakter is in deze gemeente nog steeds voelbaar. 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft ook een 
bijnaam. Wat is die bijnaam?

Vraag 4: 
Hoe heet de rubriek op de website, waar je alle uit-
gaanstip kunt vinden?

Vraag 5: 
We hebben we heel wat mooie wandel- en fietsroutes. 
Er is een route langs alle Nootdorpse kunstwerken, 
met korte beschrijvingen over werk en kunstenaar.  
Hoe heet deze route?

Vraag 6: 
In de gemeente zijn maar liefst vier winkelcentra. Namelijk De 
Parade in Nootdorp, Pijnacker Centrum, Keijzershof in Pijnacker en 
De Emerald in Delfgauw. 
In de Parade en in Pijnacker Centrum is er iedere week een koop-
avond. Op welke dag is het koopavond in de parade en in Pijnacker 
Centrum? 

Vraag 7: 
Er zijn volop sportmogelijkheden in onze gemeente. Voetballen, 
hockeyen, volleyballen of tennissen? Er is genoeg keuze! De ge-
meente beschikt ook over een handbalvereniging. Hoe heet deze 
handbalvereniging? 

Vraag 8: 
In Pijnacker-Nootdorp zit je goed op het gebied van eten, drinken 
en slapen. Om optimaal te kunnen genieten van een selectie van 
horecagelegenheden zijn er verschillende fietsroutes ontworpen. 
Hoe heet het restaurant die tussen het Balij bos en het Bieslandse 
bos ligt? 

Vraag 9: 
De bereikbaarheid is goed. Een centrale ligging tussen Rotterdam, 
Den Haag, Delft en Zoetermeer en beschikt over drie stations: 
Pijnacker-Zuid, Pijnacker Centrum en Nootdorp.  

Met deze Randstadrail ben je binnen 20 minuten in Rotterdam 
of Den Haag. Hoe heet deze lijn? 

Vraag 10: 
Onze gemeente is de derde glastuinbouwgemeente 
van Nederland en onderscheidt zich op het gebied van 
innovatie en duurzaamheid. Maar waarmee zijn wij de 
koploper? 

Oplossing: 
Per gegeven antwoord is er één letter waarmee je het eindant-
woord kunt oplossen. Deze letters kun je vinden in de gemarkeer-
de vakjes die in het diagram wordt weergegeven en vormen de 
oplossing van de puzzel.  

Mail jouw oplossing naar: npn@telstarmediacentrum.nl en maak 
kans op de enige echte Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp boodschap-
pentas. Vermeld daarbij je volledige naam en e-mailadres!

Win een gevulde Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp boodschappentas!


