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__________________________________________________________________________ 

  Stichting  

Sinds 2013 voor de buurt, door de 

buurt !  

www.wijsmetjewijk.nl   

Veenendaal-Petenbos 

___________________________________________________________________________ 
   
Beste deelnemers van Wijs met je Wijk-Petenbos,   
 

Hierbij ontvangt u  

Nieuwsbrief 2020-11      2 augustus 2020  

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over: 

 

- Vooraf 

- Zomerprogramma 2020 

- Uitslag prijsvraag ’ Wie herkent deze personen-6?’ 

- Wie herkent deze personen-7? 

- Antwoorden vakantielocaties van Paul en Ria Hermans 

- Tot slot 

 

 

Vooraf 

 

In deze nieuwsbrief informatie over het zomerprogramma en verder  uitslagen van prijsvragen en het 

vervolg daarop.  

We wensen u veel leesplezier! 

 

Zomerprogramma 2020 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven te starten met het zomerprogramma. De eerste 

activiteit- samen pannenkoeken eten bij Hugo- was een groot succes met 31 deelnemers. Bij de 2e 

activiteit- de Natuurexcursie naar Kwintelooijen konden we 10 deelnemers verwelkomen. 

 

We hebben inmiddels de volgende activiteiten op het programma staan: 

• 13 augustus  Fietstocht  van ca. 40 km naar Wijk bij Duurstede met terrasbezoek 

• 26 augustus Varen met de Blauwe Bever 

• 2 september  Vriendenborrel  

 

De Vriendenborrel houden we dit jaar in 3 tuinen, nl. bij George en Marja Hammer,  bij Maria van 

Schoonhoven en bij Arie en Jeannet van Barneveld. Zo kunnen we een coronaproof-borrel 

organiseren. 

 

Noteert u de data svp alvast in uw agenda. De uitnodigingen volgen later. 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/
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Wie herkent deze personen-6 ? 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we voor de 6e keer  jeugdfoto’s opgenomen en u mocht raden wie 

het was.                                                                  

 

 

 

                                
 

 

 

De opgave bleek moeilijk te zijn. Het mooie meisje links is Marja Hammer en de keurige jongen rechts is haar 

man George Hammer.  

Anneke Andes heeft beide namen goed geraden en Caroline de Haan raadde George Hammer goed. Chapeau 

dames! 

 

 

Wie herkent deze personen-7? 

 

We hebben weer een fraaie jeugdfoto van een Wijs met je Wijk-er. 
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Dit is een hele moeilijke….. Daarom een tip : deze man heeft iets met muziek. Weet u wie het is? 

Stuur uw oplossing naar wijsmetjewijk@gmail.com.  

 

We vinden het natuurlijk heel leuk om ook uw jeugdfoto te zien. Als u een jeugdfoto hebt die we in 

een volgende nieuwsbrief kunnen opnemen, stuur die foto dan svp naar wijsmetjewijk@gmail.com. 

 

 

ANTWOORDEN VAKANTIE LOCATIES NL 

 

In de vorige nieuwsbrief was een aantal beschrijvingen van  locaties opgenomen waar Paul en Ria 

Hermans met de camper zijn geweest. Onderstaand treft bij elke beschrijving het antwoord aan. 

 

1. Een Nederlandstalige band zingt over dit dorp met een zeer groot strand en misschien wel de 

hoogste en breedste duin van Nederland. N 51°30'08.67 E 3°29'12.16 (Zoutelande) 

 

2. Deze plaats ligt aan een groot natuurreservaat. Er is tevens een meer naar genoemd. Het heeft 

een visafslag en je kan er starten met unieke wandeltochten. N 53°24'20.77 E 6°12'42.49 

(Lauwersoog) 

 

3. Deze stad heeft een Koninklijke allure, maar heeft een hele natuurlijke omgeving. Heerlijk 

winkelen kan in deze stad met een toeristische trekker voor kinderen en heeft een dierentuin.N 

52°12'42.20 E 5°58'12.61 (Apeldoorn) 

 

4. Wat moet je hier over zeggen? Deze stad is wereldvermaard door haar muzikale inwoner. 

Bovendien een zeer mooie stad, waar men van lekker eten houdt. 

N 50°51'09.11 E 5°41'28.38 (Maastricht) 

 

5. Dit dorp heeft een standbeeld van Albert Mol. Dat vanwege de opnamen van de film Fanfare. 

Maar weten die Aziaten op vakantie in Holland veel! N 52°44'27.05 E 6°04'42.49 (Giethoorn) 

 

6. Rondom deze plaats zijn ook unieke natuurgebieden en historische bouwwerken. Een bezoek aan 

het Holtingerveld is een zekere aanrader. N 52°46'17.12 E 6°14'09.47 (Havelte) 

 

mailto:wijsmetjewijk@gmail.com
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7. Deze zeer oude stad heeft een ex-Veenendaler als belangrijke inwoner. Men zegt dat het de 

oudste stad van Holland is. Historisch is het zeker en er zijn mooie stadwandelingen te maken. Het 

heeft prima treinverbindingen. N 51°48'50.33 E 4°41'23.45 (Dordrecht) 

 

8. Een oud vestigingsstadje aan de Bergse Maas heeft nog veel authentieke details en maar liefst 120 

inschrijvingen in het Rijksmonumentenregister. Een bezoek aan deze stad vergeet je niet snel. 

N 51°44'02.27 E 5°08'17.89 (Heusden) 

 

9. Deze plaats is zeer bekend bij naam. Door wintersport, oude huizen en sfeer, en de klederdracht. 

Je kunt er heerlijk loopen. N 52°56'33.72 E 5°24'04.44 (Hindeloopen) 

 

10. De uitsmijter is een stadje op een eiland, Boes is er een bekende naam. Zowel per boot als per 

weg bereikbaar en het is naamgever van een meer. Struikel niet over de toeristen! 

N 52°27'32.84 E 5°06'11.32 (Marken)   

 

 

 

 

Tot slot 

We zijn blij met initiatieven van diverse wijkgenoten, waarvoor we een platform kunnen bieden. 

 

Als u zelf een idee of voorstel hebt hoe we de komende weken op afstand toch bij elkaar kunnen 

blijven, dan horen we het graag. Stuur al uw ideeën naar wijsmetjewijk@gmail.com.  

Twijfel niet: voordat we uw inbreng via een nieuwsbrief de wijk insturen laten we het u eerst lezen of 

hetgeen wij in de nieuwsbrief willen schrijven uw goedkeuring kan dragen.  

 

Hopelijk krijgt u geen last van het Coronavirus, maar mocht dat wel het geval zijn : sterkte en 

beterschap! 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Wijs met je Wijk-Petenbos  

 
 

De activiteiten van Wijs met je Wijk in  

Petenbos zijn mede mogelijk door:   

 

 

 

mailto:wijsmetjewijk@gmail.com

