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Beste deelnemers van Wijs met je Wijk-Petenbos,   
 

Hierbij ontvangt u  

Nieuwsbrief 2020-4      1 april 2020  

 

Op onze vorige nieuwsbrief hebben we diverse spontane en stimulerende reacties gehad en daar zijn 
we  heel blij mee. Daarom blijven we ons inspannen om u regelmatig van nuttige, leuke en 
interessante informatie te voorzien. En als u ook blijft reageren dan houden we met elkaar de 
motivatiethermometer op de juiste temperatuur.  
  

Maar eerst de actualiteit. Gisteren, 31 maart,  heeft de regering de maatregelen om het 

Coronavirus in te dammen uitgebreid en verlengd tot 28 april 2020. In april organiseren we dus 

geen activiteiten. Normaliter starten we begin mei met het zomerprogramma, maar het wordt 

twijfelachtig of dat door kan gaan. Daarover zullen we u op een later moment informeren. 

 

Prijsvraag met een mooie set glazen als prijs voor de winnaar 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een prijsvraag opgenomen. Het aantal mensen dat tot nu toe 

een oplossing heeft ingestuurd is laag. Mogelijk hebt u van het mooie weer vorige week volop 

genoten en hebt u het naar buiten gaan voorrang gegeven aan het meedoen aan de prijsvraag. 

Daarom verlengen we de inzendtermijn. En……. we hebben een prijs. Bert Keemink heeft spontaan 

aangeboden een set mooie glazen beschikbaar te stellen als prijs. Hulde voor Bert! 

 

Nogmaals de prijsvraag. We hebben een spel bedacht waarbij uit een lang woord zoveel mogelijke 

kleinere woorden gemaakt moeten worden, bestaande uit minstens 4 letters en voor elke letter 

meer 1 punt extra. 

We hebben 3 van dit soort lange woorden bedacht, nl. 

• activiteitenbegeleidingscentrum 

• desoxyribonucleïnezuur  

• ultravioletstralingsabsorptiefilter  

 

U wordt verzocht per lang woord de kleinere woorden te vermelden in uw oplossing. De letters per 
woord mogen door elkaar heen worden gebruikt en de ingezonden woorden moeten in de Dikke 

Van Dale terug te vinden zijn. Veel succes! 

Stuur uw oplossing uiterlijk maandag 6 april 2020 in naar wijsmetjewijk@gmail.com.  In de volgende 

nieuwsbrief maken we de prijswinnaar bekend.  

 

Digitaal ervaringen uitwisselen 

 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/
mailto:wijsmetjewijk@gmail.com


In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we een pagina op de website hebben 

aangemaakt, waarmee onze deelnemers hun ervaringen kunnen delen in deze voor ons allen 

onzekere en vervelende tijd. Inmiddels is er al een aantal leuke bijdragen op de site te vinden. Wij 

nodigen u van harte uit om hier gebruik van te maken. Onze voorzitter, Henk van den Brandt, heeft 

een video-boodschap ingesproken die u hier kunt vinden. 

De betreffende pagina is gemakkelijk te vinden via de volgende link: https://wijsmetjewijk-

petenbos.nl/corona 

 

U wordt van harte uitgenodigd om zelf ervaringen door  te sturen naar wijsmetjewijk@gmail.com. 

Wij plaatsen uw ervaringen dan op de website. In verband met de privacyregels gaan we ervan uit 

dat u toestemming geeft voor publicatie als u hieraan meedoet. 

 

Lees- en luisterboeken.  

  

Als u veel tijd heeft is lezen een leuke hobby. Om u te helpen doen wij u hierbij twee tips aan de 

hand, die we gekregen hebben van onze afdeling Centrum van Wijs met je Wijk. 

  

De eerste is een nieuwsbrief die wij kregen van de Koninklijke Bibliotheek. Behalve een aantal 

interessante artikelen treft u onderaan die brief een groot aantal luisterboeken aan die u gratis kunt 

beluisteren. Leek ons wel mooi om aan u door te geven.  

https://tracking.kb.nl/w/1673/1038548/b0ed6befeddccc8c28c92b297e9cbbe4/1  

  

De tweede is een link die we kregen van een bevriende uitgever.   

https://fnl.us2.list- 

manage.com/track/click?u=2297a4a6a108019001da508a7&id=29f4195564&e=128199fc47  

Via deze link komt u bij een groot aantal gratis artikelen. Je moet even door wat reclame scrollen, 

maar daarna is er vast wel een artikel bij wat u interessant vindt. Voor elk wat wils.  

  

Tot slot 

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 geschreven hebben 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  

https://wijsmetjewijk-petenbos.nl/corona
https://wijsmetjewijk-petenbos.nl/corona
mailto:wijsmetjewijk@gmail.com
https://tracking.kb.nl/w/1673/1038548/b0ed6befeddccc8c28c92b297e9cbbe4/1
https://tracking.kb.nl/w/1673/1038548/b0ed6befeddccc8c28c92b297e9cbbe4/1
https://fnl.us2.list-manage.com/track/click?u=2297a4a6a108019001da508a7&id=29f4195564&e=128199fc47
https://fnl.us2.list-manage.com/track/click?u=2297a4a6a108019001da508a7&id=29f4195564&e=128199fc47
https://fnl.us2.list-manage.com/track/click?u=2297a4a6a108019001da508a7&id=29f4195564&e=128199fc47
https://fnl.us2.list-manage.com/track/click?u=2297a4a6a108019001da508a7&id=29f4195564&e=128199fc47
mailto:wijsmetjewijk@gmail.com

