
1 
 

__________________________________________________________________________ 

  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 2020-13     1 oktober 2020  

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over: 

 

- Hoop op uitbreiding activiteiten in Petenbos: Rabobank keurt subsidieaanvraag goed. 

- Voorlopig geen start van het najaarsprogramma 2020 

- Quiz Competitie Wijs met je Wijk-Petenbos: 2e editie 

 

We wensen u veel leesplezier! 

 

Hoop op uitbreiding activiteiten Petenbos : Rabobank keurt subsidie-aanvraag goed! 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat we met vertegenwoordigers van het Apostolisch 

Genootschap (Apgen) en de Gemeente Veenendaal overlegd hebben over  een verbouwing van de 

het gebouw van het Apgen. Samen hebben we een concreet uitgewerkt plan gemaakt, waarbij er een 

keuken gerealiseerd kan worden en er een biljart geplaatst kan worden. Voor de financiering van een 

en ander is een opzet gemaakt, waarbij het Apgen een deel van de kosten draagt, de gemeente 

Veenendaal een subsidie verstrekt en we een aanvraag bij het Rabobank Coöperatiefonds hebben 

ingediend.  

Inmiddels heeft het Rabobank Coöperatiefonds onze subsidieaanvraag goedgekeurd, waar we heel 

blij mee zijn! 

 

We hopen in de loop van de komende maanden ‘groen licht’ te krijgen van het landelijk bestuur van 

het Apgen en de gemeente Veenendaal. Als dat allemaal goed verloopt hopen we begin 2021 de 

plannen te realiseren.  

 

Voorlopig geen start van het najaarsprogramma 2020 

 

We hebben de afgelopen weken overleg gehad met het Apgen en zij hebben inmiddels voor het 

gebruik van het gebouw een protocol opgesteld, waarmee wij ook kunnen werken. We zouden dus 

een start kunnen maken met het najaarsprogramma. Vanwege de sterke toename van het aantal 

Corona-besmettingen en de aangescherpte maatregelen achten we het op dit moment echter niet 

verstandig om bijeenkomsten binnen te organiseren. We gaan over 3 weken de situatie opnieuw 

bekijken. 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/
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Quiz Competitie Wijs met je Wijk-Petenbos: 2e editie 

 

In navolging van de succesvolle quizcompetitie van dit voorjaar starten we nu met een nieuwe editie. 

In iedere nieuwsbrief van Wijs met je Wijk krijgt u 10 Quizvragen, waarvan de antwoorden ook op 

het internet mogen worden opgezocht. Er wordt een competitiestand bijgehouden, die gelijk met de 

antwoorden en de nieuwe vragen worden gepubliceerd. De vragen komen van Petenbos-inwoner 

Paul Hermans, die tevens de standen bij zal houden. 

De moeilijkheidsgraad van de vraag bepaalt het aantal punten dat voor het juiste antwoord wordt 

gegeven. Dat is van 1 tot en met 10 punten. De waarde van een vraag wordt NIET vooraf 

aangegeven. 

Deze competitie zal 5 rondes omvatten, waarvan de 4 beste ingezonden resultaten tellen voor de 

competitiestand.  

Stuur uw antwoorden svp in naar quiz@sqon.nl. Dit uiterlijk een week na verschijnen van de 

nieuwsbrief. 

 

We zijn blij dat Paul Hermans de quiz organiseert en wensen alle deelnemers veel plezier en succes! 

 

De vragen van deze ronde zijn: 

 

Vraag 1: 

Welke minister kwam recentelijk in opspraak, omdat hij of zij op zijn/haar bruiloft de 1,5 meter 

afstand regel niet had gehandhaafd?  

 

Vraag 2: 

Uit welke 3 kleine staatjes is Zwitserland ontstaan?  

 

Vraag 3:  

Op welke dag worden de onderscheidingen die bij de Nobelprijzen horen gewoonlijk uitgereikt? 

 

Vraag 4:  

Welke wetenschapper werd in 1920 Bijzonder Hoogleraar aan een Nederlandse universiteit, met 

dank aan de collega wetenschapper Hendrik Lorentz?  

 

Vraag 5:  

In de wijk Petenbos kent bijna iedereen Chris, de man die de boodschappen van de Jumbo per 

bakfiets thuisbrengt en desgewenst eerst uw boodschappenlijstje bij elkaar zoekt. Maar wat is de 

achternaam van Chris? 

 

Vraag 6:  

Danser, zanger, acteur Donald Jones overleed in 2004. Zijn bekendste lied was" ik zou je 't liefste in 

een doosje willen doen". Uit welk televisieprogramma is dit lied en in welk jaar was dit lied op de 

televisie te zien en te horen? 

 

Vraag 7:  

Net voor de 80-jarige oorlog was Willem van Oranje zeer welkom bij de Spaanse regentes en zus van 

Koning Filips 2, Margaretha van Parma, en haar rechterhand Antoine Perrenot. Om welke vredige 
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reden was hij op een gegeven moment niet meer welkom? 

 

Vraag 8:  

Wat is de naam van de boon die van nature gevlekt bruin is en na het koken egaal bruin? Zijn 

Nederlandse naam is naar een vogel genoemd. 

 

Vraag 9:  

 In 2005 hield een grote oude kat heel Nederland in de greep en kwamen voor hem vele "toeristen" 

naar de Veluwe. Voor wat werd deze kat aangezien? 

 

Vraag 10:  

Gurjarat in India is het laatste toevluchtsoord van deze zeer bedreigde leeuwensoort. Er zijn nog 

maar zo’n 175 over. Welke ondersoort van de Afrikaanse Leeuw is dit? 

 


