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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 2020-8       26  mei 2020  

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over: 

 

- Vooraf 

- Uitslag prijsvraag ’ Wie herkent deze personen-3?’ 

- Wie herkent deze personen-4? 

- Quiz Competitie Wijs met je Wijk Petenbos 

- 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. Op een later moment komen we daarop terug.  

 

In deze nieuwsbrief vooral uitslagen van prijsvragen en vervolg daarop.  

We wensen u veel leesplezier! 

 

 

Wie herkent deze personen-3 ? 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we voor de 3e keer jeugdfoto’s opgenomen en u mocht raden wie 

het zijn.                                                                  
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De goede  oplossing was : Wil van Dantzig en Robert Bonke. 

 

Van de inzenders van antwoorden hadden Piet en Willy Kistemaker de naam van Wil van Dantzig 

goed. De lieve kleine Robert Bonke is door niemand goed geraden 

 

Wie herkent deze personen-4 ? 

 

We hebben weer een paar fraaie jeugdfoto’s van  Wijs met je Wijk-ers. Dit keer zijn het geen 

bekende personen. Om het wat gemakkelijker te maken geven we de voornamen: Martha en Wim. 

Weet u wie het 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 onlangs 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 
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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 2 van 12 mei 2020. 

 

Vraag 1:  

In welk jaar dichtte Koningin Wilhelmina officieel het laatste stuk van de afsluitdijk?  De vraag was 

officieel, niet de daadwerkelijke actie van een dag eerder. 1932, 5 punten. 

 

Vraag 2: 

Wat is de artiestennaam van de Belg Paul van Haver, die in 2013 een hit had met "Formidable"? 

Stromea  voor 6 punten. 

 

Vraag 3: 

Als gevolg van welke gelegenheid werd in Parijs de Arc de Triomphe gebouwd? De overwinning van 

de Slag bij Austerlitz voor 9 punten. 

 

Vraag 4:  

Welke bouwmeester / beeldhouwer maakte het praalgraf van Willem van Oranje af? Pieter de 

Keyser, zoon van Hendrick de Keyser voor 10 punten.  

 

Vraag 5: 

Welke Feyenoordspeler  maakte het winnende doelpunt in de europacup 1 finale tussen Feyenoord 

en Celtic in 1970? Ove Kindvall voor 4 punten. 

 

Vraag 6: 

Wie was onze Minister-President toen Joop Zoetemelk de Tour de France won?  

Dries van Agt voor 2 punten. 

 

Vraag 7: 

Welk Europees land heeft officieel geen hoofdstad, maar een bondsstad? Zwitserland voor 7 punten.   

 

Vraag 8: 

Wie is onze Veenendaalse Stadsgids, die onder andere het boek "Mijn Kerkewijk" schreef? 

Jaap Pilon voor 1 punt. 

 

Vraag 9: 

Van 1873 tot 1967 stond het Veenendaalse gemeentehuis aan de Hoofdstraat. Op welk nummer was 

dat? Nummer 34 voor 3 punten. 

 

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? 

Jan-Willem Roodbeen) voor 8 punten. 
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De vragen van aflevering 3 van 26 mei 2020. 

 

Stuur uw antwoorden svp uiterlijk dinsdag 02 juni 2020 in naar quiz@sqon.nl 

 

Vraag 1: "Het leven werd door mij alleen geregisseerd". Wie zong deze tekst en in welk lied? 
 
Vraag 2: Wie ontdekte in 1606 als eerste Europeaan Australië? 
 
Vraag 3: In 1903 ging de eerste Tour de France voor wielrenners van start. Wie won na zes etappes 
deze tour? 
 
Vraag 4: Ze is de Noorse godin van de liefde, vruchtbaarheid en de schoonheid. Hoe luidt haar naam? 
 
Vraag 5: Hoe luidt de vroegere en huidige naam van het land met de steden Tonga, Asau, Lolua en 
Tanrake? 
 
Vraag 6: Wat is de naam van het natuurgebied aan de noordrand van de Utrechts Heuvelrug, bij de 
Prattenburg ten westzuidwesten van Veenendaal? 
 
Vraag 7: Hoeveel mensen verdronken bij de overstroming van 1855, waarbij bijna geheel Veenendaal 
onderliep? 
 
Vraag 8: Wat was de naam van de ontwerper van de eerste Volkswagen model kever? 
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Vraag 9: Wat is de naam van het op Texel vervaardigde kruidenbitterje? 
 
Vraag 10: Wat deed men met een katrienerad? Gevraagd de algemene benaming, beginnend met 
een M. 
 
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.  

En als u met eerdere rondes niet meegedaan hebt kunt u aanhaken, uw antwoorden insturen en mee 
gaan doen. 

 

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  
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