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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 2020-9       9 juni 2020  

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over: 

 

- Vooraf  

- Zomerprogramma 2020: voorzichtige start in juli 2020? 

- Uitslag prijsvraag ’ Wie herkent deze personen-4?’ 

- Wie herkent deze personen-5? 

- Quiz Competitie Wijs met je Wijk Petenbos 

- Bedankje van Yvonne Spijkers 

- Tot slot 

 

 

Vooraf 

 

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

betekent voor ons dat wij mogelijkheden zien om in juli voorzichtig te starten met een 

zomerprogramma. Zie verderop in deze nieuwsbrief wat onze plannen zijn. Wij horen graag uw 

mening daarover. 

 

In deze nieuwsbrief verder vooral uitslagen van prijsvragen en vervolg daarop.  

We wensen u veel leesplezier! 

 

 

Zomerprogramma 2020: voorzichtige start in juli 2020? 

 

Wij denken dat het mogelijk is om in de maand juli 2020 weer voorzichtig te gaan starten met het 

organiseren van activiteiten. In eerste instantie zien we de beste mogelijkheden voor activiteiten in 

de buitenlucht. Concreet denken we aan: 

1. het samen pannenkoeken eten op een buitenterras  

2. een natuurexcursie in de buitenlucht. 

 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/
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Voordat we dit gaan organiseren willen we graag weten of er voldoende belangstelling is. Daarom 

verzoeken we u aan te geven of u interesse heeft in deze activiteiten. We ontvangen uw reactie 

graag uiterlijk 16 juni 2020 via wijsmetjewijk@gmail.com. 

 

 

Wie herkent deze personen-4 ? 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we voor de 4e keer jeugdfoto’s opgenomen en u mocht raden wie 

het zijn.                                                                  

 

                                                                                                              

                                                       
 

De goede  oplossing was : Martha van der Schot en Wim Radt 

 

Van de inzenders van antwoorden had Caroline de Haan de naam van Martha van der Schot goed. 

De piloot Wim Radt is door niemand goed geraden 

 

Wie herkent deze personen-5 ? 

 

We hebben weer een fraaie jeugdfoto van  een Wijs met je Wijk-er.  

 

Weet u wie het is? 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. 

 

mailto:wijsmetjewijk@gmail.com
mailto:wijsmetjewijk@gmail.com
mailto:wijsmetjewijk@gmail.com
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Quiz Competitie Wijs met je Wijk Petenbos, aflevering 4 

In iedere nieuwsbrief van Wijs met je Wijk krijgt u 10 Quizvragen. Er wordt een competitie stand bij 

gehouden, die gelijk met de antwoorden en de nieuwe vragen worden gepubliceerd.  

De moeilijkheidsgraad van de vraag bepaald 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 verteld. 

Uw antwoorden van aflevering 4 ontvangen we graag uiterlijk dinsdag 16 juni 2020. 

 

LET OP!  Paul Hermans wil graag melden dat van de voorlopig 4 quizzen de 3 beste resultaten 

tellen. Een nulresultaat kan als slechtste van de 4 quizzen dus vervallen. 

 

 

Vraag 1: Op 30 juni 1795 wordt Stichts Veenendaal een zelfstandige gemeente. Hoeveel inwoners 

had Stichts Veenendaal op dat moment? 

 

Vraag 2: Wat betekent het Zuid-Afrikaanse "yada-yada"? 

 

Vraag 3: Kort vraagje, wat is de hoofdstad van Beieren? 

 

Vraag 4: Wie is de vrouwelijke schilder die een werk heeft gemaakt waarop onder meer kaas, brood 

en drinkgerei wordt weergegeven. Het werk hangt in een Nederlands museum. 

 

Vraag 5: Uit welk nummer en van welke band is de volgende vertaling uit het Engels?                                                              

"Eén droom, één ziel, één prijs, één doel 

Een gouden blik op wat er zou moeten zijn" 

 

Vraag 6: Bij welke plaats komt de Rijn ons land binnen? 

 

Vraag 7: Wat is de voor- en achter naam van de boerin uit de TV serie "Boer zoekt vrouw", die tevens 

Statenlid van Zeeland is? 

 

Vraag 8: Sinds welk jaar heeft het Veenendaalse wapen een kroon op het wapen en wat is de 

benaming van een dergelijke kroon? Dubbel vraag dus. 

 

Vraag 9: Welk Europees land heeft door zijn strategische ligging veel overheersingen gekend, en 

heeft geen enkele rivier en meer (behalve bij hevige regenval). 

 

Vraag 10: Dit onderdeel uit de elektronica heeft aan beide uiteinden een draad en op het huis 

gekleurde streepjes. Hoe wordt dit onderdeel genoemd? 

 

 

Stuur uw antwoorden svp uiterlijk dinsdag 16 juni 2020 in naar quiz@sqon.nl 
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DE ANTWOORDEN MET PUNTEN, AFLEVERING 3. 

 

 

Vraag 1: "Het leven werd door mij alleen geregisseerd". Wie zong deze tekst en in welk lied? 

Marco Borsato met het lied "Binnen".  Voor 8 punten. Alleen de naam of het lied 4 punten.  

 

Vraag 2: Wie ontdekte in 1606 als eerste Europeaan Australië? Willem Jansz(oon) voor 6 punten. 

 

Vraag 3: In 1903 ging de eerste Tour de France voor wielrenners van start. Wie won na zes etappes 

deze tour? Maurice Garin voor 5 punten.  

 

Vraag 4: Ze is de Noorse godin van de liefde, vruchtbaarheid en de schoonheid. Hoe luidt haar naam? 

Freya voor 7 punten. Onze vrijdag is naar haar genoemd. 

 

Vraag 5: Hoe luidt de vroegere en huidige naam van het land met de steden Tonga, Asau, Lolua en 

Tanrake? Tuvalu, Ellice-eilanden voor 10 punten. Half antwoord 5 punten. Dit land haalt haar 

verdiensten aan haar landafkorting op het Internet: .TV 

 

Vraag 6: Wat is de naam van het natuurgebied aan de noordrand van de Utrechts Heuvelrug, bij de 

Prattenburg ten westzuidwesten van Veenendaal? Egelmeer voor 2 punten. Kreeg ook het antwoord 

binnen met Nationaal park Utrechtse Heuvelrug. Zeer uitgebreid natuurgebied dat ook daar ligt, 

moeten we dus ook goed rekenen. Prattenburg of Amerongse Bos zijn niet goed, dat zijn 

boswachterijen / landgoed. 

 

Vraag 7: Hoeveel mensen verdronken bij de overstroming van 1855, waarbij bijna geheel Veenendaal 

onderliep? 11 voor 4 punten. Wikipedia heeft het fout met 13 verdronken mensen. Mijn bronnen het 

Veenendaalse gemeente archief, en een lesbrief voor de basisschool vervaardigd door het museum. 

 

Vraag 8: Wat was de naam van de ontwerper van de eerste Volkswagen model kever? Niet Ferdiand 

Porche, hij kreeg de ideeën en uitwerking van de eerste "beetle" Josef Ganz voor 3 punten. 

 

Vraag 9: Wat is de naam van het op Texel vervaardigde kruidenbitterje? (Texels) Juttertje, niet de 

befaamde kroeg: Texels Juffertje, voor 1 punt.  

 

Vraag 10: Wat deed men met een katrienerad? Gevraagd de algemene benaming, beginnend met 

een M. Een vrij moeilijke vraag, het antwoord is martelen (op een puntig rad) voor 9 punten.  
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Uitslag en stand van / na week 3. 

 

 Naam: Totaal Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4 

1 Caroline de Haan 161 55 55 51  

2 Wil van Dantzig 151 55 50 46  

3 Inge Net 145 46 55 44  

4 Marianne de Jong - 

Wouda 

135 36 55 44  

6 Willy Kistemaker 132 36 50 46  

5 Riet Smink 129 33 55 41  

7 Anneke Roks 127 29 55 43  

8 Nollie van Westerneng 96 0 55 41  

9 Eby van Gelder 82 46 0 36  

10 Diny Nieuwenhuis 36 36 0 0  

10 Henk van den Brandt 36 36 0 0  

       

 

 

Bedankje Yvonne Spijkers 

 

Yvonne Spijkers heeft ons verzocht alle vrienden te bedanken voor de aandacht die ze heeft 

ontvangen tijdens haar revalidatietraject na het breken van haar heup. Wij brengen de dank graag 

over. 

 

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  

 
 

mailto:wijsmetjewijk@gmail.com

