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Beste teamcaptains, 
 
Het gaat beginnen hoor, De Skèndelse Kwis komt eraan! 
 
Dit trappen we traditiegetrouw af met een eerste nieuwsbrief. Dan weten jullie wat jullie 
kunnen verwachten en natuurlijk, wat je alvast te doen staat.  
 
De Denker 
 
Laten we beginnen met De Denker. Jawel, hij is weer op tournee. Alleen met een andere 
opdracht dan normaal. Dit jaar ontrafel je niet het onderwerp van het centraal examen, 
maar hark je gewoon direct de eerste punten binnen. De Denker volgen staat namelijk gelijk 
aan het correct hebben van in ieder geval één vraag.  
 
De Denker is zijn reis begonnen bij Bril en Zo, Hoofdstraat 148, in de etalage. Hij staat hier 
tot en met dinsdag 3 december 2019. De Denker volg je via de berichten op onze 
Facebookpagina en via TVSchijndel. Ook per mail informeren we jullie over de verblijfplaats 
van De Denker.  
 
Centrale Examen 
 
Het onderwerp van het Centrale Examen geven we dit jaar gewoon cadeau, we zijn de 
beroerdste niet. 'Make love, not war'. Wat heb je dit jaar nodig om het centraal examen te 
kunnen maken? Antwoord: EEN KOPPEL. Jullie vaardigen als team twee personen af voor het 
examen. Deze twee personen hebben een (liefdes)relatie met elkaar en wonen samen. 
Gehuwd, ongehuwd, kinderen, geen kinderen, dat maakt allemaal niet uit. Zolang ze maar 
samen een woning delen. Daarnaast hoef je niet per se een koppel uit je oorspronkelijke 
team te sturen. Heb je binnen je team geen geschikt duo, maar vindt je buurman met zijn 
partner het wel leuk om een uurtje mee te doen aan het examen, stuur hen dan gerust. 
Zolang het duo maar weet voor welk team men speelt.  
 
Kwisboek online en zwart/wit boekjes 
 
Nieuw dit jaar is ook dat het kwisboek op de kwisavond, dus tijdens de kwis, online komt. 
Het kwisboek is dan te vinden op onze website (als pdf). Natuurlijk niet om 18.00 uur 
precies, maar wel als alle teamcaptains zo goed als terug zijn op hun honk.  
 
Dit neemt echter de mogelijkheid niet weg weer zwart/wit boekjes bij ons te bestellen voor  
€ 1,00 per stuk. Dit kun je doorgeven via een mail naar deskendelsekwis@outlook.com. Dit 
onder vermelding van teamnaam en het aantal zwart/wit boekjes. Bij het ophalen van de 
kwistas en boekjes dien je deze contant en gepast te betalen. Alle teams krijgen altijd één 
zwart/wit boekje gratis. 



 
Quiz-organizer  
 
Denken jullie nou ieder jaar weer: hoe moeten we dit in godsnaam nu weer organiseren? 
Liggen de post-its overal en is structuur ver te zoeken? Kijk dan eens op  
www.quiz-organizer.nl. Via deze website kan je team online bijhouden welke vragen al wel 
of nog niet zijn beantwoord. Je schrijft je in als team en alle teamleden kunnen hier 
tegelijktijdig in werken. Deelnemers aan De Skèndelse Kwis krijgen 20% korting op de 
inschrijving als ze de volgende kortingscode gebruiken: QOSK2019 Let wel op: je moet altijd 
het originele ingevulde kwisboek inleveren aan het einde van de kwisavond.  
 
Creatieve opdracht en Maria van Hemmen-trofee 
 
Ook dit jaar strijden jullie weer voor de Maria van Hemmen-Trofee. Wat wordt de opdracht 
waarmee jullie nu al kunnen starten. Het is geen foto dit jaar.  
 

Maak een driedimensionale maquette van een 
kunstwerk dat in de openbare ruimte van Schijndel staat?   

 
Kies één kunstwerk uit de 100+ kunstwerken in de openbare ruimte van Schijndel en maak 
hiervan een maquette (maximaal 30 x 30 x 30 cm). Lassen, solderen, timmeren, natekenen 
en uitknippen, kleien, bakken... LAAT JULLIE CREATIVITEIT DE VRIJE LOOP. Jullie eindproduct 
leveren jullie aan het einde van de kwisavond op zaterdag 28 december 2019 in, gelijktijdig 
met het inleveren van je kwisboek. Zet welk duidelijk je teamnaam en teamnummer op jullie 
creatie. 
 
Nog niet ingeschreven voor de kwis??? ** 
 
Voor alle teamcaptains die al deze informatie netjes hebben gelezen en nu denken: hé, we 
hebben ons nog helemaal niet ingeschreven. Doe dat dan direct even op 
https://www.deskendelsekwis.nl/inschrijven/.   
 
Ten slotte 
 
Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via deskendelsekwis@outlook.com.  
 
We hopen dat jullie er, net zoals ons, weer zin in hebben! 
 
De organisatie van De Skèndelse Kwis 
Leonie, Arno, Pieter, Ton, Frans, Carli, Richard en Daniël 
 
 
 
 
**  
Deze nieuwsbrief wordt éénmalig (ter promotie)  
gestuurd naar de teamcaptains van de  
deelnemende teams van De Skèndelse Kwis 2018. 


