
DE SKÈNDELSE GEZINS KWIS 2020 

PUZZELEN 

 

 

 

 

1. We beginnen De Skèndelse Gezins Kwis met een 
paardensprong. Je krijgt de letters te zien tijdens de tv-
zending op Omroep Meierij op zaterdag 12 december 
2020 (20.00 uur). Los deze paardensprong op. 
 
 

GEZELLIG 

 

 

2. Ontcijfer de onderstaande code en vul deze in op het antwoordformulier. 

a x g u h b s w k a w   j u b s w e w b   f l l b   i o   
n i i u w   a x g i w b w b   b l l e   a x g i i k 
SCHIJNDELSE KINDEREN GAAN OP MOOIE SCHOENEN NAAR SCHOOL. 

 

 

3. Welk getal hoort er op het vraagteken?  

 

 +  +  = 30 
 

 +  +  = 20 
 

 +  +  = 13 
 

 +  x  = ??    35 
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Z 
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G 

   



 

 

 

4. Los deze woordzoeker op en vul het antwoord op het antwoordformulier in. 

    

WIJ ZIJN VOLGEND JAAR BIJ DE TIENDE EDITIE VAN DE SKENDELSE KWIS 



IN CORONA TIJD

 

 

 

 

5. Deze rare tijden brengt de mooiste creativiteit in mensen naar boven. 
In Schijndel omarmde fotograaf Lieke van Grinsven (www.fotolieke.nl) 
het landelijke fotoproject ‘Wij zijn thuis’ en fotografeerde ze families op 
de drempel van hun eigen voordeur. In welke straten wonen de 
onderstaande families?  

    

 A   B   C   D 

HERMALEN    VAN HELMONTSTRAAT    EUROPALAAN WIJBOSSCHEWEG 

 

 

6. Hoeveel blokjes heb je nodig om van het figuur op deze afbeelding 
een complete kubus te maken? 

  

 45 

 

 

7. Deze kermis-vraag stellen we in de tv-uitzending op zaterdag 12 december 2020 (20:00 uur).  

  

 DE AFBEELDING VAN EEN FIETS 

 



 

 

 

8. Diverse verenigingen, stichtingen etc. in Schijndel zouden in 2020 hun jubileum vieren. Helaas 
ging dit allemaal niet door. De onderstaande verenigingen hadden een jubileum. Tel het aantal 
jubileumjaren van deze verenigingen op en vul dit in op het antwoordformulier. 

  

    

20 (Popkoor Transparant) + 50 (Badmintonclub Schijndel) + 165 (Harmonie 
Sint Cecilia) + 75 (Scouting Schijndel) = 310 

  

9. Door het Corona-virus waren veel mensen aan huis gekluisterd. Veel hobby’s werden 
herontdekt. Zo ook het ouderwetse puzzelen. Hier zie je 4 afbeeldingen van puzzels van een 
bekende Nederlandse striptekenaar. We zoeken de 4 titels van deze puzzels.  

  

A   BRANDMEESTER  B           GRASMAAIERRACE 

  

C BLOEMENCORSO  D          KRIJT OP TIJD 



 

ER OP UIT 

 

 

 

10. Deze vraag stellen we tijdens de tv-uitzending op zaterdag 12 december 2020 (20:00 uur). 
Poets alvast je lokale muzikale kennis op. 

 THEO VAN EWIJK 
 HANS VAN LIEMPD 
 NINA VAN DEN HEUVEL 
 HANS VAN LIEMPD 

 

11. Sorry, we konden het niet laten om toch een paar buitenvragen in de kwis op te nemen. In de 
Hoofdstraat in Schijndel vind je tussen Tramhuys Bar & Food en Bakker Bart de onderstaande 
voorwerpen. Zet deze voorwerpen/afbeeldingen in de juiste volgorde (te beginnen bij Tramhuys 
Bar & Food). 

     

A  B  C  D  E 

D – E – C – B - A 

 

12. Deze natuurlijke rekenvraag stellen we tijdens de tv-uitzending op  
zaterdag 12 december 2020 (20:00 uur).  

 

 1,70 METER (MARGE 2 CENTIMETER)  



 

DOE VRAGEN  

 

 

 

13. Vanuit het Mgr. Bekkershuis zijn drie ‘wandelroutes zonder 
belemmeringen’ uitgezet, de zogenaamde Rol-Ommetjes. Loop 
het Rol-Ommetjes Dierenpark Mgr. Bekkersstraat (oranje) en tel 
hoeveel tegels met het Rol-Ommetje-logo er in dit Rol-Ommetje 
zijn opgenomen? 

    

25 TEGELS 

 

 

 

 

14. In september 2020 werd door PLUS Eijkemans een spaaractie georganiseerd onder de titel 
“Schijndel door de jaren heen”. Zorg dat je een exemplaar van het boek in handen krijgt, want we 
willen graag weten welke nummers bij de deze 4 plaatjes horen? 

   

A 52    B 22 

   

C 34    D 13 

 

15. In de voorbereiding van de kwis hebben we weer volop gebeld en gemaild 
met Jan en alleman. Wie we ook aan de lijn hadden? Daar kom je in de tv-
uitzending achter. Kijk dus op zaterdag 12 december 2020 (20:00 uur) naar 
Omroep Meierij. 

  KINDERBURGEMEESTER RENS KLAASEN 



 

 

 

GESCHIEDENIS 

 

 

 

16. In deze speciale kwiskrant staan 16 
puzzelstukjes van koeien afgebeeld. Knip de 
puzzelstukjes uit, los de puzzel op en plak deze op 
de antwoordpagina in deze krant.  

 

 

17. Op vrijdag 23 oktober jl. schonk Omroep Meierij in het programma ‘LEKKER SAT‘ aandacht 
aan De Skèndelse Gezins Kwis. Onze Leonie werd in het programma geïnterviewd. Welke 3 
dingen zijn er volgens haar nodig voor een succesvolle deelname aan deze kwis?  

KRANT, BANK EN TV 

 

 

18. Welk gebouw op deze foto is in aanbouw? 

 

               BOSCHWEGSE KERK 

 

19. Filmpje!! bij Omroep Meierij op zaterdag 12 december 2020 (20:00 uur). 

 SLEUTJE’S SPOOK, HET SPOOKSLOT VAN SCHIJNDEL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Met hoeveel leerlingen begon de heer Schuurmans van de Sint Jansschool (nu Basisschool ’t 
Talent) aan de Bunderstraat op 1 november 1948? 

 

 8 LEERLINGEN 

 

 

 

21. Welk pand staat hier in brand?  

 

 PAROCHIEHUIS BOSCHWEG 

 

22. Tjongejongejonge wat een drukte. Welke gebeurtenis vond er op deze foto plaats? 

 

 

OPENING BATA HOOFDSTRAAT 

 

 



WIE BEN IK?   

 

 

 

 

 

23. Wie is……. Nee, niet de mol. Wie is…… The Masked Singer? Je ziet het op 
Omroep Meierij op zaterdag 12 december 2020 (20:00 uur) 

                                            MENNO ROOZENDAAL 

 

 

24. In de tv-uitzending van De Skèndelse Gezins Kwis fietst op een gegeven 
moment een veldrijder door het beeld. Wie is dit?  

                                            BAILEY GROENENDAAL 

 

25. Wie is deze jonge chauffeur? 

 

     JELLE VAN OS 

 

26. Wie is deze straatveger met zijn 
straatvegerswagen?  

 

    NICO VAN LIEMPD 

 



 

 

  

 

27. Wie zijn deze twee personen? 

 

   PEER WOUTERS 

   GUUS SWINKELS 

 

28. Wie van de drie? Het oude tv-spelletje is weer terug op tv. Op zaterdag 
12 december 2020 (20:00 uur) voor één keer bij Omroep Meierij. 

MENEER 2 



MEIERIJSTAD 

 

 

  

 

29. Een ongebruikelijk Lintjesregen dit jaar in Schijndel. 
Er werd op deze traditionele dag geen enkel lintje 
uitgereikt aan een inwoner van Schijndel of Wijbosch. 
Natuurlijk hebben er gedurende het jaar 2020 
Schijndelaren een koninklijke onderscheiding ontvangen.  

a. Hoeveel lintjes zijn er tussen 1 januari 2020 en 12 

december 2020 uitgereikt in Schijndel en Wijbosch?   12 

b. Wie ontving als eerste een lintje (in Schijndel of Wijbosch)?             

     HANS VLASBLOM (EN BEN MERX) -- 13 JANUARI 2020 

c. Wie ontving als laatste een lintje (in Schijndel of Wijbosch)?  

    BART EIJKEMANS -- 19 SEPTEMBER 2020_ 

 

30. Meierijstad is één van de grootste gemeenten in Noord-Brabant. De gemeente grenst aan 
veel andere gemeenten. Wat zijn de buurgemeenten van Meierijstad? 

UDEN, BERNHEZE, SINT-MICHIELSGESTEL, BOXTEL, BEST, SON EN BREUGEL, 
NEUNEN C.A., LAARBEEK, GEMERT-BAKEL, BOEKEL  

 

 

31. De gemeente Meierijstad is visueel ingesteld en gebruikt voor verschillende onderwerpen, 
activiteiten en projecten een eigen ontworpen logo. Welke woorden ontbreken in deze logo’s? 
 

          
 

A   B   C   D 

   MIJMERT      1 JAAR     OMGEVINGSWET SPORT AWARDS 



 
ALGEMEEN  

 

 

32. Protesten tijdens de gemeenteraadsvergadering in de raadzaal van 
de gemeente Meierijstad. Waarover gaat dit bord? 

 

WINDTURBINES EN ZONNEPANELEN IN WIJBOSCHBROEK 

 

33. Deze advertentie stond dit jaar in De Mooi Schijindel Krant. Welke tekst staat er voor het 
vraagteken?  

 

WIL JIJ WAT BIJVERDIENEN? 



 

 

 

 

34. De Schijndelse Mae van der Loo wist met haar oproep voor 
doorzichtige mondkapjes aan president Mark Rutte de landelijke pers te 
halen. Zo was ze bijvoorbeeld in het Jeugdjournaal te zien. Wij hebben 
Mae gevraagd een aantal zinnen uit te beelden. Kijk naar de tv-
uitzending op 12 december 2020 (20:00 uur) en vul de ontbrekende 
woorden in.  

A + B. Wat een gedoe in de supermarkt. Door al het HAMSTEREN is 

al het WC-PAPIER op.  

C. In het bos zie ik een VOS   

D. Alle CAFÉS zijn gesloten.  

E. ROODKAPJE woont in de Efteling 

 

 

35. We brachten een bezoek aan Keet d’r Plantenbiebje. 
Keet wil graag van je weten welke stekjes ze in haar biebje 
heeft?  

 VADERPLANT 
 POTLOODPLANT 
 PANNENKOEKENPLANT 
 SLAKKENPLANT 

 

36. Deze zomer maakte RTL4 opnames in het centrum van 
Schijndel voor het programma Plezier en Passie. Maar 
liefst 4 winkels werden in de schijnwerpers gezet. Op 
welke datum vonden deze opnames plaats? 

 29 JUNI 2020 

Foto: TVSchijndel 

 



 

 

 

 
 

BONUSVRAAG 

Hoeveel antwoordformulierEN van De Skèndelse Gezins Kwis 2020 zijn er ingeleverd? 
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37. Woody is een enthousiaste viervoeter. Iedere week 
loopt hij met zijn baas een ommetjes in Schijndel. Welk 
ommetje loopt hij in het filmpje?  

 

 OMMETJE SMALDONK 

 

38. De Bloemenwijk aan de Boschweg scoort een 
7,1 bij de leefbaarheidsmonitor van de gemeente. 
In de volksmond wordt de wijk ten onrecht een 
‘draak van een wijk’ genoemd. Dit zou iets te 
maken kunnen hebben met het kunstwerk dat er 
te vinden is. Wat is de titel van dit kunstwerk? 

  PACIFIC DREAM 

 

 

39. De Schijndelse Familie van Veghel is ook dit jaar weer druk met hun 
inzamelingsactie. Ze vertellen er in de tv-uitzending op zaterdag 12 december 
2020 (20:00 uur) wat over. Er wordt natuurlijk ook een vraag gesteld. Let wel op je 
tellen. 

  11.013 ZEGELS 

 

 

40. De laatste en had-ik-nu-maar-beter-opgelet vraag krijg je aan het einde van de tv-uitzending. 
    

  1 


