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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 2020-7       12  mei 2020  

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over: 

 

- Vooraf 

- Uitslag enquête Wijs met je Wijk in Coronatijd 

- Uitslag prijsvraag ’ Wie herkent deze personen-2?’ 

- Wie herkent deze personen-3? 

- Quiz Competitie Wijs met je Wijk Petenbos 

- Meer bewegen met de Beweegposter 

- Bedankje van Tiny Mill voor de aandacht bij haar 80e verjaardasg 

- Tot slot 

 

 

Vooraf 

 

Zoals u ongetwijfeld vernomen hebt worden de Coronamaatregelen langzamerhand versoepeld. Wij 

volgen de ontwikkelingen op de voet en gaan ons beraden op mogelijkheden om in de zomer iets te 

gaan organiseren. In onze nieuwsbrief van eind mei komen we daarop terug.  

 

In deze nieuwsbrief vooral uitslagen van prijsvragen en vervolg daarop.  

We wensen u veel leesplezier! 

 

Enquête Wijs met je Wijk in Coronatijd 

 

Bij de vorige nieuwsbrief hebben we een enquête over Wijs met je Wijk in Coronatijd gevoegd. Door 

13 deelnemers is deze ingevuld, waarvoor dank. 

De grote lijn uit de reacties is dat wat we op dit moment doen met Wijs met je Wijk via de 

nieuwsbrieven en de Coronapagina op de website op prijs gesteld wordt. We gaan daar dan ook mee 

verder!  

Verder zijn er enkele respondenten die aangeven meer contact via Whatsapp op prijs te stellen. We 

nodigen hen uit om met ons contact op te nemen, zodat we kunnen overleggen over de vormgeving 

daarvan.  

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/
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Ook zijn er enkele mensen die het op prijs stellen om met elkaar online te kunnen discussiëren over 

een stelling. We verzoeken deze mensen zich bij ons te melden, zodat we met hen kunnen 

overleggen hoe we dat gaan invullen. 

 

De volledige uitslag van de enquête treft u aan in een bijlage. 

 

Uitslag prijsvraag ‘Wie herkent deze personen-2’? 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we voor de 2e keer jeugdfoto’s opgenomen en u mocht raden wie 

het zijn.                                                                        

 

                                                                 
 

De linker persoon is Caroline de Haan en de rechter persoon is Willy Kistemaker. 

 

Blijkbaar was het een moeilijke opgave. Niemand heeft Caroline de Haan goed geraden. Blijkbaar is 

zij sterk veranderd…. De naam van Willy Kistemaker is goed geraden door Anneke Roks en Diny 

Nieuwenhuis.  

 

 

Wie herkent deze personen-3 ? 

 

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

 

Quiz Competitie Wijs met je Wijk Petenbos 

 

Op initiatief van wijkgenoot Paul Hermans zijn we in de vorige nieuwsbrief gestart we met een echte 

quiz. 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.  

 

Onderstaand de vragen en antwoorden van aflevering 1 van 28 april 2020 

 

Vraag 1:  

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

snufje zout? Mayonaise, 5 punten. 

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?  

Ketelstraat in spel monopoly voor 3 punten. 

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? Youri van Gelder voor 6 punten. 

Vraag 4:  

Van welke politieke partij was de oud Minister President Joop den Uil? PvdA voor 1 punt.  

Vraag 5: 

Ik vond ik de Vuurtoren, het biljet van 250 gulden, zo mooi. Maar hoeveel gulden was een "geeltje" 

waard? 25 gulden voor 2 punten. 

Vraag 6: 

mailto:wijsmetjewijk@gmail.com
mailto:wijsmetjewijk@gmail.com
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Bredevoort is sinds 1993 de Nationale Boekenstad. In welke provincie ligt Bredevoort?  

Gelderland voor 4 punten. 

Vraag 7: 

Welke astronaut is 2 maal naar de maan geweest, maar heeft er nooit opgestaan? En in welke 

missies waren dat? 3 antwoorden. Jim Lovell - Apollo 8 en Apollo 13 voor 10 punten. Colins is 1 keer 

naar de maan geweest, Kuipers nooit.  

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 Roelofsarendsveen geboren acteur?  

Joop Doderer voor 8 punten. 

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?  

Floriade (2012) voor 7 punten. 

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? 

Dictator (voor het leven) voor 9 punten. Julius Ceaser was geen keizer. 

 

 

Uitslag aflevering 1 en stand 

 

 Naam     Punten Week 1 

01  Caroline de Haan   55  55 

01 Wil van Dantzig  55  55 

03 Inge Net   46  46 

03 Eby van Gelder  46  46 

05 Diny Nieuwenhuis  36  36 

05 Marianne de Jong-Wouda 36  36 

05 Piet en Willy Kistemaker 36  36 

05 Henk van den Brandt  36  36 

09 Riet Smink   33  33 

10 Anneke Roks   29  29  

 

 

 

De vragen van aflevering 2 van 12 mei 2020. 

 

Onderstaand de vragen van aflevering 2. 

 

Stuur uw antwoorden svp uiterlijk dinsdag 19 mei 2020 in naar quiz@sqon.nl. 
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Vraag 1: 
In welk jaar dichtte Koningin Wilhelmina officieel het laatste stuk van de afsluitdijk? 
Vraag 2: 
Wat is de artiestennaam van de Belg Paul van Haver, die in 2013 een grote hit had met 
"Formidable"? 
Vraag 3: 
Als gevolg van welke gelegenheid werd in Parijs de Arc de Triomphe gebouwd? 
Vraag 4: 
Welke bouwmeester / beeldhouwer maakte het praalgraf van Willem van Oranje af? 
Vraag 5: 
Welke Feyenoord speler  maakte het winnende doelpunt in de Europacup 1 finale tussen Feyenoord 
en Celtic in 1970? 
 

Vraag 6: 
Wie was onze Minister-President toen Joop Zoetemelk de Tour de France won? 
Vraag 7: 
Welk Europees land heeft officieel geen hoofdstad, maar een bondsstad? 
Vraag 8: 
Wie is onze Veenendaalse Stadsgids, die onder andere het boek "Mijn Kerkewijk" schreef? 
Vraag 9: 
Van 1873 tot 1967 stond het Veenendaalse gemeentehuis aan de Hoofdstraat. Op welk nummer was 
dat? 
Vraag 10: 
Deze Veenendaalse DJ is in Bilthoven geboren en deed zijn eerste amateur radiostappen bij 
toenmalige Vallei FM. Nu is hij heel vroeg op de dag te horen op NPO Radio 2. Hoe luidt zijn naam? 
 
U kunt de vragen waarop u het antwoord denkt te weten per mail zenden naar:    quiz@sqon.nl 
Dus ook als u niet alle antwoorden weet kunt u meedoen. 

Meer bewegen met De Beweegposter 

We weten allemaal dat het belangrijk is om regelmatig te bewegen. Als bijlage sturen we de 

Beweegposter mee met een aantal handige tips en hopen dat u daar uw voordeel mee kunt doen. 

 

Bedankje Tiny van Mill voor de aandacht voor haar 80e verjaardag 

 

Tiny van Mill is onlangs 80 jaar oude geworden. Verschillende Wijs met je Wijk-ers hebben daar 

aandacht aan gegeven. Tiny bedankt langs deze weg iedereen voor een onvergetelijke dag! 

 

 

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.  

mailto:quiz@sqon.nl
mailto:wijsmetjewijk@gmail.com
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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  

 
 


