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Beste deelnemers van Wijs met je Wijk-Petenbos,   
 

Hierbij ontvangt u  

Nieuwsbrief 2020-6       28  april 2020  

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over: 

 

- Vooraf 

- Enquête Wijs met je Wijk in Coronatijd 

- Uitslag prijsvraag ’ Wie herkent deze personen-1?’ 

- Wie herkent deze personen-2? 

- Quiz Competitie Wijs met je Wijk Petenbos 

- Wijkbibliotheekkastje 

- Verslag van een woelige vakantie en zeiltocht 

- Tot slot 

 

 

Vooraf 

 

In deze nieuwsbrief vooral initiatieven van onze wijkgenoten, waarvoor hulde! 

Maar we beginnen met een enquête, waarvoor we uw speciale aandacht vragen. 

We wensen u veel leesplezier! 

 

Enquête Wijs met je Wijk in Coronatijd 

 

In deze tijd kunnen we elkaar niet meer fysiek ontmoeten. Net zoals veel andere organisaties zoeken 

we nu naar andere mogelijkheden. U kunt ons daarbij helpen door een enquête in te vullen.  Gebruik 

daarvoor de volgende link : 

 
https://nl.surveymonkey.com/r/9MZCJXD 

 

 

 

Uitslag prijsvraag ‘Wie herkent deze personen-1’? 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een nieuwe rubriek geopend. We toonden onderstaande 

jeugdfoto’s en u mocht raden wie het zijn. 
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http://www.wijsmetjewijk.nl/
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De foto links is van Henk van den Brandt en de foto rechts is van Arie van Barneveld. 

 

De volgende Wijs met je Wijk-ers hebben het goede antwoord ingezonden: Eefke Bonke, Anneke 

Roks, Inge Net, Anneke Andes en Tiny van Mill. Gefeliciteerd! 

 

 

Wie herkent deze personen-2 ? 

 

We hebben weer een paar fraaie jeugdfoto’s van bekende Wijs met je Wijk-ers.  

 

                                                                 
 

Weet u wie de linker en rechterpersonen zijn? 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. 
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Quiz Competitie Wijs met je Wijk Petenbos 

 

Op initiatief van wijkgenoot Paul Hermans starten we met een echte quiz met de volgende 

spelregels. In iedere nieuwsbrief van Wijs met je Wijk-Petenbos  krijgt u 10 Quiz -vragen, 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 

worden na het uitkomen van de nieuwsbrief ook op de Coronapagina van Wijs met je Wijk geplaatst.  

 

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 bekend 

gemaakt. 

Uw antwoorden stuurt u in naar quiz@sqon.nl, uiterlijk een week na verschijnen van de nieuwsbrief. 

U mag ook alleen de vragen inzenden, waarvan u het antwoord (denkt) te weten.  

In deze nieuwsbrief treft u de eerste opgaven aan. Doe mee en strijd voor de eretitel "Wijste Quizzer 

van Petenbos”!  

 

De eerste ronde met vragen: 

Vraag 1: Welke zeer populaire saus maak je standaard met mosterd, eidooier, witte wijn azijn, olie en 

een snufje zout?  

Vraag 2: Speel het spel. Het is zo leuk. Huizen en hotels kopen, maar graag niet als huisjesmelker naar 

de gevangenis! Als ik nu op start sta en ik gooi 2 vieren, op welke straat kom ik dan?  

Vraag 3: Bij de Olympische Spelen in 2016 werd een Nederlandse turner met de bijnaam Lord of the 

Rings voortijdig wegens wangedrag naar huis gestuurd. Wat is de voor- en achternaam van deze 

Nederlandse turner?  

Vraag 4: Van welke politieke partij was de oud Minister-President Joop den Uyl lid?  

Vraag 5: Ik vond de Vuurtoren, het biljet van 250 gulden, zo mooi. Maar hoeveel gulden was een 

"geeltje" waard?  

Vraag 6: Bredevoort is sinds 1993 de Nationale Boekenstad. In welke provincie ligt Bredevoort?  

Vraag 7: Welke astronaut is 2 maal naar de maan geweest, maar heeft er nooit op gestaan? En in 

welke missies waren dat? Dus 3 antwoorden.  

Vraag 8: De man die we zoeken was 1 van de zaterdagavond kijkcijfer kanonnen uit de zwart/wit 

jaren. Als hij goed in zijn rol zat hoorde je zelfs zo af en toe de cameramensen lachen. Hoe luiden de 

voor- en achternaam van deze in 2005 overleden en in Roelofarendsveen geboren acteur?  

Vraag 9: In 2012 had Venlo een geweldige toeristische trekker in de vorm van een evenement. Toch 

werd er op dit evenement flink verlies gemaakt. Wat was de Nederlandse naam van dit evenement? 

Vraag 10: Wat was de titel van een Romeinse generaal, die na enkele grote veldslagen in Rome aan 

de macht kwam. Bekend van hem is de uitroep "Ook gij, Brutus". Wat was de titel die hij in Rome 

kreeg? 

 

Stuur uw antwoorden uiterlijk 5 mei 2020 in naar quiz@sqon.nl 

 

Dank je voor het starten van dit initiatief Paul! 

 

 

 

 



Wijkbibliotheek-kastje 

 

Lidia den Oudendammer heeft het initiatief genomen voor een wijkbibliotheekkastje.  

Ieder die dat wil kan hier een boek uithalen, een boek inzetten of een boek ruilen. 

Veel leesplezier gewenst. 

U vindt het kastje aan de Sterremos in het perkje tussen huisnummer 26 en 25. 

 

Dank je wel voor het initiatief Lidia! 

 

 

Verslag van een woelige vakantie en zeiltocht. 

 

Nico Bosman en Ida Marsman hebben een hele boeiende reis gemaakt en daarover een fraai verslag 

met foto’s en filmpjes naar ons gestuurd. U treft dit verslag aan op onze website via de link: 

 
https://wijsmetjewijk-petenbos.nl/corona/2-uncategorised/78-de-eendracht 

 

Hartelijk dank voor jullie bijdrage Ida en Nico! 

 

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 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  
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