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Alweer de achtste editie van De Skèndelse Kwis.  

Het voelt nog als de dag van gisteren dat we als organisatie stonden te  
gniffelen om de chaos bij de kluisjes en het afhalen van de kwistas. Maar  
toch is het alweer een heel jaar geleden. Vanavond gaan jullie aan de slag  
met een gloednieuwe kwis! Hopelijk gaan jullie er weer vol goede moed en met veel 
enthousiasme tegenaan. Want ieder jaar geldt: nieuwe ronde, nieuwe kansen. 

We hebben dit jaar een klein thema aan de kwis gekoppeld, ‘Make Love Not War’. Want 
onder een aantal vragen over de bevrijding van 75 jaar geleden komen jullie natuurlijk niet 
uit.  Tevens sluit het thema aan op het centrale examen, dat dit jaar door een samenwonend 
liefdeskoppel gemaakt moet worden. 

Voor ons blijft het natuurlijk ook spannend. Wordt alles goed ontvangen? Zijn onze gekke 
ideeën niet te gek? Wij willen alle deelnemers op voorhand alvast bedanken voor het 
vertrouwen in een leuke avond. Hopelijk gaat vanavond de verwachte gezelligheid, uitdaging 
en gezonde rivaliteit weer echt uitkomen, want dat is en blijft de opzet van deze kwis. 

Zoals elk jaar doen wij een beroep op jullie sportiviteit en respect voor alle andere teams. 
Lees alles weer goed door. De begeleidende teksten, de vragen, het hoofdstuk algemeen. 
Maar ach, we hoeven jullie ook niks meer te vertellen eigenlijk. Jullie weten hoe het werkt.  
En het gaat zo weer beginnen.  

Wij wensen alle teams heel veel succes met het beantwoorden van alle vragen.  
Vooral wensen wij jullie een gezellige en leerzame avond. Want echt, dat is  
voor ons het allerbelangrijkste.  

De organisatie van De Skèndelse Kwis, 
Leonie, Pieter, Carli, Ton, Frans, Daniël, Richard en Arno. 



 

Algemeen 

De Skèndelse Kwis bestaat uit 100 vragen. De eerste tien vragen in dit kwisboek zijn vragen 
waarvoor je in Schijndel op pad moet. Dit noemen we de buitenvragen. De overige 90 
vragen los je in principe thuis op. Dit zijn de thuisvragen. Met Schijndel bedoelen we de 
voormalige gemeente Schijndel c.q. de kernen Schijndel en Wijbosch.   

Nieuw! Dit jaar is het kwisboek ook te vinden op onze website: www.deskendelsekwis.nl. 

Het kwisboek van je team dient uiterlijk 23:00 uur weer in het bezit te zijn van de organisatie 
van De Skèndelse Kwis. Je kunt het vragenboekje inleveren in Cultureel Centrum ’t Spectrum 
aan Steeg 9 in Schijndel. 

 

Prijzenpot voor goede doelen 
De prijzenpot voor de (Schijndelse) goede doelen is vooralsnog als volgt samengesteld:  

1e Prijs:  500 Euro  4e Prijs:   200 Euro 
2e Prijs: 300 Euro  5e Prijs:   150 Euro 
3e Prijs:  250 Euro  6e t/m 10e prijs: 100 Euro 

 
Daarnaast zijn er geldprijzen te winnen voor het winnende team van het Centraal Examen, 
het team dat het beste scoort bij de buitenvragen, het leukst geklede koppel van het 
Centraal Examen en de creatieve opdracht.  

Centraal Examen 

Vanaf 20:00 uur ben je welkom in het theater van Cultureel Centrum ‘t Spectrum voor het 
Centraal Examen. De deuren van de examenruimte sluiten om 20:15 uur. Ben dus op tijd 
aanwezig, want na 20:15 uur kun je niet meer deelnemen. Het examen zelf zal ongeveer 45 
minuten duren.  

Dit jaar dient het Centraal Examen gemaakt te worden door een getrouwd of samenwonend 
liefdeskoppel. Dit koppel mag ook zo leuk en origineel mogelijk gekleed te zijn. Bijvoorbeeld 
in de originele trouwkledij. Het leukste koppel wint een geldbedrag voor het goede doel. En 
het levert ook nog extra punten op. 

Vragen of technische problemen 

Voor vragen of bij technische problemen kun je bellen naar (073) 369 05 79. 

 

Reglement De Skèndelse Kwis 

Het reglement van De Skèndelse Kwis vind je op onze website www.deskendelsekwis.nl. 



 

  Puntentoekenning  

In totaal zijn er vanavond maximaal 1702 punten te behalen door elk team. Deze punten zijn 
over de volgende vragen en opdrachten verdeeld:   

Vragenboekje: 1200 punten 
Voor elk van de vragen in het vragenboekje zijn steeds 12 punten te behalen. Als een vraag 
uit meerdere deelvragen bestaat dan zijn die 12 punten gelijkmatig verdeeld over alle 
deelvragen. Dus bij 2 deelvragen is voor elke deelvraag 6 punten te behalen, bij 3 deelvragen 
voor elke deelvraag 4 punten, bij 4 deelvragen voor elke deelvraag 3 punten en bij 6 
deelvragen is voor elke deelvraag 2 punten te behalen. In totaal zijn hiervoor dus 100 vragen 
x 12 punten = 1200 punten te behalen.   

Extra punten voor de buitenvragen: 120 punten  
Voor alle buitenvragen in het vragenboekje wordt het aantal punten verdubbeld. Op deze 
manier zijn dus 10 vragen x 12 punten = 120 extra punten te behalen.   

Centraal Examen: 240 + maximaal 12 punten 
Voor het centraal examen in ‘t Spectrum zijn maximaal 240 punten te behalen. Voor het 
verkleed deelnemen aan het Centraal Examen zijn maximaal 12 punten extra te verdienen.  

Sportiviteitsbonus: 50 punten  
De organisatie van De Skèndelse Kwis gaat uit van deelnemende teams die alle andere 
teams respecteren en zich houden aan alle instructies en spelregels die gegeven zijn. Deze 
Skèndelse sportiviteit wordt beloond met 50 punten. In uitzonderlijke gevallen kan de 
organisatie hierop punten in mindering brengen. Denk hierbij aan het hinderen van andere 
teams, spieken of telefoongebruik bij het examen of het boekje niet correct inleveren.  

Creatieve opdracht: 50 punten 
De creatieve opdracht levert dit jaar 50 punten op. Jullie hebben deze opdracht begin 
december al gekregen: Maak een driedimensionale maquette van een kunstwerk dat in de 
openbare ruimte van Schijndel staat. Jullie creatie lever je voor 23:00 uur tegelijkertijd met 
het kwisboek in. 

STER-vragen: 30 extra punten 
Dit jaar zijn 5 vragen voorzien van een gele ster. Deze vragen zijn 50% 
meer punten waard, dus in totaal 30 extra punten, want we vinden dat 
jullie hiervoor toch wel heel hard jullie best hebben moeten doen.  
 

TOTAAL TE BEHALEN PUNTEN DE SKÈNDELSE KWIS 2019: 1702 
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Vraag 1 

Hoe presteren jullie onder druk? Zorg dat je om stipt 20:00 uur bij de fontein op de 
Markt in Schijndel bent. Dit is het enige moment waarop je deze vraag kunt 
beantwoorden. Oren en ogen open houden hè!  

 

Vraag 2 

In de etalage van Twan Vissers (De Pegstukken 2) vind je 6 
kleurrijke spreekwoorden en gezegdes. Welke 
spreekwoorden en gezegdes kunnen jullie vinden? 

 

 

 

 

 

 

 
Bij Twan binnen hangt ook nog een rebus. Los deze op en noteer het antwoord hieronder. 

a. Clocks (Coldplay) 

b. Arcade ( Duncan Laurence) 

c. The Second wals (Andre Rieu) 

d. Rosanne (Nick en Simon) 

a. 7 kleuren stront schijten b. ’n bruine trui breien 

c. paars van het latje halen 

e. zijn korengroen eten 

d. het groene licht geven 

f. als een rode draad 

BUITENVRAGEN 
Voor de buitenvragen kun je in het algemeen tot 22:00 uur terecht op de diverse locaties.  
LET OP! Er zijn locaties die eerder sluiten of vragen die op een specifieke tijd beginnen. Dit 
staat er dan dikgedrukt bij vermeld.  

g. de verf van de vis, dat is niet mis 



 

  Vraag 3 

Meierijstad Makelaardij is de makelaar van 
hier. Een partner die op de hoogte is van 
alle ontwikkelingen in de regio. In hun 
etalage (Kloosterstraat 6) zie je op het 
beeldscherm 4 woningen voorbij komen. 
Wat is het adres van deze woningen? 

Vraag 4 

Wil jij een kant van Brabant ontdekken die 
je niet vindt bij het VVV kantoor? Een kant 
die helaas het meeste in het nieuws is de 
laatste tijd, maar waar niet over gepraat 
wordt? Kom dan snel naar Escaperoom 
Schijndel (Hoofdstraat 11) en speel het 
‘Schijndelse Lab’!  

Eigenaar Barry is, met de politie op de 
hielen, met de hoogste spoed vertrokken, 
maar daarbij het één en ander verloren. 
Wat waren Barry en zijn team van plan met 
deze grondstoffen te maken? 

 

 

 

 

Vraag 5 

Al sinds 1983 slaan de grootste Skèndelse 
tennistalenten een balletje op de banen 
van Tennisvereniging De Hopbel. Op de 
aangegeven banen in het Zuideinderpark is 
een spannende wedstrijd bezig, maar wel 
met bijzonder veel tennisballen. Hoeveel 
tennisballen tel je op deze banen?  

LET OP!! Je kunt hier tot 21:00 uur terecht. 

 

 

 

 

 

Vraag 6 

Altijd al een echte Robin Hood willen zijn? 
Grijp nu je kans bij Koninklijke 
Handboogvereniging Amicitia naast 
Sporthal De Dioscuren (Bunderstraat 6). 
Eén lid van elk team schiet 3 pijlen. De 
scores van de 3 pijlen worden bij elkaar 
opgeteld en door de begeleider genoteerd. 
Ieder team krijgt slechts één kans, dus zorg 
dat jullie beste scherpschutter de boog ter 
hand neemt. 

 

 

 
 

Je kunt hier zelf je score invullen. De score 
op het formulier van de begeleider, dat in 
ons bezit is, is echter de score die meetelt. 

 

a. Kerkeind 20 (Gemonde) 

b. Gemondseweg 7 

c. . Pater vd Elsenstraat 13 

 

d. Putsteeg 27 

52 

MDMA 

 



 

 

Vraag 9 

Ga naar deze wegwijzer op het hoogste punt van de Vlagheide. Wat is onze boodschap?  

 

Vraag 7 

JOZON is al meer dan 20 jaar dè specialist op het gebied van 
whirlpools, maar ook van buitenspa’s, sauna’s, infraroodcabines en 
zwembaden in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Bij JOZON 
vind je op 4 plekken in de showroom een sauna-geurtje (oelala). 
Welke geuren ruik je?  

 

Vraag 8 

PLUS Eijkemans is een supermarkt met 
aandacht voor mens, product en omgeving! 
En alweer jaren de grootste sponsor van De 
Skèndelse Kwis. In de winkel vind je een heel 
bijzondere kerstboom, gemaakt van 
bierflesjes. Uit hoeveel bierflesjes bestaat 
deze boom?  

LET OP!! Je kunt hier tot 21:00 uur terecht. 

 

a. Zeewier b. Opium 

c. Kersen d. Lavendel 

  169 

SPITFIRE 



 

  Vraag 10 

Totaaltechniek Brabant is een elektrotechnisch 
installatiebedrijf wat zich bezighoudt met de aanleg, 
renovatie en onderhoud van elektrotechnische- en 
beveiligingsinstallaties bij particulieren en bedrijven.   

Van Keulen Techniek is een technisch installatiebedrijf. 
Je kunt hier terecht voor alle werkzaamheden op het 
gebied van elektrotechniek en beveiligingssystemen. 
Klein of groot, eenvoudig of ingewikkeld, particulier of 
bedrijf, ze zijn betrokken bij elk project. De installaties 
worden tot in de puntjes uitgewerkt en uitgevoerd. Het 
verschil zit in de details!  

Tramhuys bar & food is een historische plek, verwijzend 
naar het tramstation, dat mensen vroeger met elkaar in 
verbinding bracht. Deze verbinding staat er nu ook 
centraal. Door middel van een hapje en drankje willen 
zij een bijzondere plek creëren waar hun gasten kunnen 
lunchen, dineren, borrelen en dansen.  

Deze 3 sponsoren van de Skendelse Kwis hebben gezamenlijk iets leuks voor jullie bedacht.  

Ga naar de website van Van Keulen Techniek. Tussen de tekst op de hoofdpagina vind je 
in totaal 3 cijfers op een onlogische plaats. Zoek deze cijfers en noteer deze hieronder. 
 
 
 
 
 
Ga naar het bedrijfspand van Totaaltechniek Brabant aan de Ericastraat 17. In en om het 
pand vinden jullie weer 3 cijfers. Zoek deze cijfers en noteer deze hieronder. Ga daarna 
naar het Tramhuys (Hoofdstraat 113). 

 

 

 

Ga in het Tramhuys op zoek naar de stemhokjes. In het stemhokje staat een computer. 
Vul de gevonden cijfercombinatie van vraag a en b in van laag naar hoog. Op het scherm 
verschijnt een camerabeeld. De camera kijkt naar een bepaald biermerk. Welk biermerk 
zie je (c.) en hoeveel procent alcohol zit er in dit bier (d)? 

a. 245 

b. 689 

c. La Chouffe Blond d. 8% 



 

 

 

 

  
Vraag 12 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ontving in 2019 deze onderscheiding? 
 
 
 
 
Waarvoor ontving deze persoon deze 
onderscheiding?  
 
 
 
 
Hoe heet deze onderscheiding? 

 

 

Vraag 14 

‘Alle vissen zwemmen in het water, 
falderalderiere, falderalderare’…...  

Op de website van De Skèndelse Kwis vindt 
je een link naar een live-verbinding van 
een aquarium. Graag willen we van jullie 
weten hoeveel levende vissen er in dit 
aquarium zwemmen? Succes met tellen.  

  

Vraag 11 

We kennen in Schijndel de Jan van 
Amstelstraat. Ook de straat De Steenen 
Kamer heeft een link met Jan van Amstel. 
Op de hoek van beide straten kocht Jan 
van Amstel namelijk een boerderij. Voor 
welke prijs kocht Jan van Amstel deze 
boerderij. We hadden in die tijd uiteraard 
nog geen euro’s. 

 5400 gulden 

b. vrouw en 2 kinderen uit de auto 
gered die in de sloot terecht was 
gekomen 

c. Carnegie Heldenfonds 

a. H H Brusselers 

Vraag 13 

Schijndel staat bekend om zijn 3 K’s. 
Bolsius met zijn kaarsen en Jansen en de 
Wit met zijn sokken. En niet te vergeten de 
klompen (en later de kunst). Van kleine 
sokjes tot grote kaarsen werden vanuit 
Schijndel door heel Europa en ver 
daarbuiten vervoert. Een kaars en sok 
kostten samen 75 gulden. Een kaars kostte 
70 gulden meer dan een sok.  

Hoeveel kostte de sok? 

 

 

 

 

 
 
Wat kocht de Bolsius Group BV begin jaren 
90 van Koninklijke Verkade? 

 
b. Waxinelichtje  12 Vissen 

BINNENVRAGEN 

a. 2,5 gulden 



 

 

 

 

 

 

 

  

Vraag 15 

In Nederland worden ongeveer 2,2 miljoen honden en 3,7 
miljoen katten gehouden. Met een bevolking van ongeveer 
16,7 miljoen mensen, houdt dit in dat één op de zeven 
Nederlanders zijn huis met een hond deelt, en één op de vijf 
met een kat. Hieronder zie je foto’s van Schijndelaren met 
hun viervoeter. Misschien herken je ze. We zijn echter niet 
op zoek naar deze personen, maar naar de namen van hun 
viervoeter. Een kleine hint…….de namen klinken hetzelfde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ollie 

c. Sandy 

e. Teddy 

a. Billy 

d. Bengi 



 

 

 

 

  

Vraag 16 

De Sint-Servatiuskerk is een neogotische rooms-katholieke kerk uit 1839 aan de Markt. In 
het middenschip, richting altaar, bevinden zich acht houten beelden. Welke beelden 
staan tegenover elkaar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Maria 

b.             Norbertus 

Vraag 17 

Welke sponsor van De Skèndelse Kwis 
deelde tijdens Hartemért 2019 wortels uit 
aan de bezoekers? 

 
Bril en Zo 

c. Elisabeth 

d. Isodorus  

Vincentius 

 

Antonius 

a.    Josef 

 

Anna 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vraag 18 

 

 

 
De Ongekende Talenten 
zitten te wachten tot hun 
teamcaptain terug is met 
de kwistas. Ondertussen 
proberen ze zich te 
vermaken. Jos bladert nog 
eens door de Mooi-
SchijndelKrant, Jasper is 
aan het schaken, Fien staat 
in de keuken voor de 
hapjes en Roel speurt de 
website van de kwis nog 
eens af op zoek naar de 
laatste hints.  
Maar wat doet Lars? 

 

 Schaken met Jasper 

Vraag 19 

In de herhaling…..  

Van wie is dit mobiele 
telefoonnummer? 

 

06 29 40 25 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 20 

Wat zijn de ontbrekende 
woorden op deze kaartjes? 

 

Vraag 22 

Hoewel hij nauwelijks als 
pastoor in Schijndel actief 
is geweest, schonk 
Franciscus de Busleyden, 
aartsbisschop van 
Besançon, begin 16e eeuw 
een gotische miskelk aan 
de parochie van de Sint-
Servatiuskerk in Schijndel.  

Waar is deze kelk op dit 
moment te bewonderen?  

We zoeken niet een 
plaatsnaam, maar een 
instelling. 

 

 

Vraag 21 

Omdat onze Pieter zo dol 
is op dit soort vragen……. 
Bereken van onderstaand 
figuur de spanning tussen 
de punten A en B (a.) en  
de totale weerstand (b.). 

Museum religieuze 
kunst te Uden 

b. 25 ohm 

Remon van Zoggel 

a. 62,88 (63) 

a. Vespa 

b. Churandy Martina 

c. Hartenjagen 



 

 

 

  

Vraag 23 

Krijgen jullie ook al honger bij het zien van deze afbeelding. Dat kreeg een jury in 2019 
ook. Wat is de naam van dit gerecht? 

 

 

Door wie is dit gerecht bedacht?  

 

 

     

 

 

a. Frietje Carpaccio 

b.  Jolijn Witlox 

Vraag 24 

Niet alleen in Schijndel mogen we genieten van al ons aanwezige talent. Ook buiten 
Schijndel kunnen ze kennis maken met onze creatieve kwaliteiten 

Bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt? 

 

 

 
Welke groep zien we hier optreden? 

 

 

a. Paradiso koordagen 

b. Popkoor Betje Wolf 

Vraag 25 

Daar is hij weer, de vraag die niet te googelen is!!  

Op 29 december 2019 (ja, dat is morgen) wordt weer door Nederlands grootste 
schaatstalenten gestreden op de NK-afstanden in Heereveen.  

Wie wint de 1.000 meter schaatsen bij de dames en bij de heren (voor- en achternaam)? 

 

  Dames       Heren 

  Jutta Leerdam Thomas  Krol 



 

  Vraag 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijken de Olympische Spelen wel. Maar 
dat is niet zo. In welke jaar speelde dit zich 
af?  

 

 

Wat was de gelegenheid? 

 

Vraag 28 

Tijdens de weekmarkt werd een jongeman 
op een scooter aangehouden. De agent 
vroeg aan hem of hij wist dat het verboden 
is tijdens de weekmarkt in de Hoofdstraat 
te rijden. De bijdehante jongen stelde 
direct een vraag terug.  

‘Het is rond, zit in iets vierkants en je 
gebruikt het als een driehoek?’  

Waar heeft de jongen het over? 

Vraag 29 

Op welke datum werd er tegenover de R.K. 
pastorie/kerk aan de Boschweg in het 
plantsoen een eikenboom geplant?  

 

 

 

En ter gelegenheid waarvan? 

 

Pizza 

a. 31 januari 1938 

b. geboorte prinses Beatrix 

Vraag 27 

Vul de ontbrekende namen van de 
onderstaande toeristische bewegwijzering 
in?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Opening nieuwe Marktveld 

a. Kapel Isidorus 

b. Zorghoeve ‘t Binnenveld 

c. De Schootse hoeve 

a. 1957 

a. 

b. 
c. 



 

 

 
  

Vraag 30 

Een vijftal Schijndelse vrienden gaat een 
dagje naar Amsterdam. Hier stuiten ze op 
de Condomerie in de Warmoesstraat. Ze 
besluiten wat spannende experimentele 
dingen te kopen. En omdat ze niet willen 
laten merken wat precies voor wie is, 
rekenen ze alles bij elkaar af en delen ze 
daarna de rekening netjes door vijf. Ze 
kopen de volgende producten: 

- 1x doosje Billy Boy Endurance 
condooms 

- 6x Vertragende spray Eros 101 
ProLong 30ml 

- 3x beffy liklapjes 
- 1 x Durex play vibrations ring 

Wat is het bedrag per persoon, afgerond 
op 2 decimalen achter de komma? 

 

Vraag 31 

Op de top van de toren van de Sint-
Servatiuskerk staat een gouden haan te 
schitteren. Hoeveel punten heeft de kam 
van de haan?   

 

€19,95 

7 

Vraag 33 

Welke beste zanger trad dit jaar twee keer 
op in Schijndel? 

 

 

Welke bekende Schijndelaar was de link bij 
deze optredens? 

 

Vraag 32 

Er gebeurt veel in een jaar in Schijndel en 
Wijbosch. TVSchijndel is bij veel 
evenementen en gebeurtenissen te 
vinden. Wanneer je de QR code scant, zie 
je 6 fragmenten. Van welke evenementen 
en/of gebeurtenissen (in de goede 
volgorde) zijn deze beelden?  

 

f. Dodenherdenking 

e. Woeste Weide aanpassingen 
plannen 

d. Open dag Klompenmakerij 

c. Zommer ’69 Boschwegse 
Toneelgroep 

b. Beach Boules Schijndel aan Zee 

a. Arcadia open dag 

a. Tim Akkerman 

b. Hans vd Heuvel 



 

 

  

Vraag 34 

Afgelopen jaar werd de collectie van de schilderijen van Dorus van Oorschot overgedragen 
aan gemeente Meierijstad. De gemeente is ook eigenaar van de collectie van Jan Heesters, 
te vinden in Museum Jan Heestershuis. Hieronder zie je vier schilderijen. De vraag is 
eenvoudig. Is dit een schilderij van Dorus of van Jan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dorus b. Jan 

c. Dorus d. Dorus 

Vraag 35 

Een luchtballon heeft een unieke registratie. 
Wat zijn de registraties van de twee 
ballonnen op de voorgrond op deze foto? 

 a. PH-OZM 

b. PH-MIA 

a. 

b.
. 



 

 

  

Vraag 36 

Tegen wie nam André van den Oetelaar het op 
tijdens het zwaargewicht kampioenschap van de 
Benelux (volgens de poster)?  

 

 

Over hoeveel ronden ging deze wedstrijd 
(volgens de poster)? 

 

 

Heeft André deze wedstrijd gewonnen? 

 

 

 

 

a. Maik Krol 

b. 10 rondes 

c. JA 

Vraag 37 

Een unicum dit jaar tijdens een wedstrijd van RSKV Schijndel. Een tweeling scoorde een 
doelpunt in dezelfde wedstrijd. Wie scoorde, in welke minuut en wat werd de stand na dit 
doelpunt?  

 

      Wie? 

 

         Welke minuut? 

 

      Stand na doelpunt? 

 

Vraag 38 

Als gebaar aan onze sponsoren maakte ook dit jaar De Denker weer een kleine ronde.  
Met de aanwijzingen die jullie hebben verzameld en onderstaande opgave, hebben jullie  
zo het antwoord op deze vraag. 

 

 

a. Björn Blummel b. Brent Blummel 

c. 85ste minuut 

e. 3-0 

d. 33ste minuut 

f. 2-0 

  

38 
D x H + C : G – A x E – J : F + B x I = 
 



Vraag 39 

Het inschatten van iemands lengte is altijd 
lastig. Zet onderstaande personen op volgorde 
van groot naar klein: 
 

- Sven Blummel 
- Monique Schoones 
- Theo van Veghel 
- Hans Fassbender 
- Mirjam van Esch 

 

 

a. Hans Fassbender 

b. Theo van Veghel 

c. Monique Schoones 

d. Sven Blummel 

e. Mirjam van Esch 

Vraag 40 

De Vincentiusvereniging bestaat dit jaar 165 
jaar. Wie was de eerste president van de 
Vincentiusvereniging Sint-Servatius Centrum? 

Van wanneer tot wanneer was hij president? 

Met dank aan Henk van den Brand. 

 

a. F Manders 

b. 1854 - 1888 

Vraag 41 

PLUS Eijkemans heeft de afgelopen jaren verschillende unieke spaaracties gehouden. Plak 
hieronder 1 spaarzegel van 4 verschillende spaaracties (in totaal dus 4).  



  Vraag 42 

Dit jaar is veel aandacht besteed aan 

de bevrijding van Schijndel en 

Wijbosch. Ook De Skèndelse Kwis 

staat mede in het teken van deze 

bevrijding.  

Op welke datum (incl. jaar) werden 

Schijndel en Wijbosch bevrijd? 

 

 

 

Wie was de ‘eerste geallieerde 

bevrijder’ van Schijndel in de ochtend 

van antwoord a? 

 

 

 

Met dank aan Dirk Paagman. 

a. 23 oktober 1944 

b. Major Bill Bradford 

Vraag 43 

Ook onze dorpen hadden in de 

oorlogsjaren verschillende 

onderduikadressen. Waar in 

Schijndel (straat en huisnummer) 

vind je het onderstaande 

onderduikadres? 

Pompstraat 17 
Vraag 44 

Tijdens de Britse aanval op Schijndel 

gedurende Operation Colin gaven de 

Britten strategische plekken in 

Schijndel codenamen, zodat ze over 

deze plekken met elkaar konden 

communiceren zonder dat de Duitsers 

wisten waar de Britten het over 

hadden. Zo kregen bijvoorbeeld de 

kerk, Jansen-de Wit en Molen De 

Pegstukken als herkenbare doelen 

een codenaam.  

Wat was de codenaam van fabriek 

Jansen-de Wit?  

 
Dirk 

Vraag 45 

Het 501st Parachute Infantery 

Regiment is één van de regimenten 

dat in 1944 landde op de Schijndelse 

Heide. Kolonel Johnson had het bevel 

en koos voor zijn regiment een dier 

als mascotte, dat zelfs moest 

meespringen in een speciaal harnas 

met parachute.  

 

Het dier weigerde te 

springen en werd 

oneervol ontslagen. Over 

welk dier gaat het? 

Geit 



P  

  Vraag 46 

Afgelopen Bevrijdingsdag werd 

onderstaande speciale fietsroute 

langs historische plekken in 

Meierijstad gepresenteerd. Met een 

bon uit de krant kon je deze gratis 

afhalen bij het VVV-Agentschap 

Schijndel aan de Pompstraat. 

 

 

 

 
 
 
 
Welke 4 voorwerpen zitten er naast 

de fietsroute in dit blikje/koffertje? 

 

 

Vraag 47 

Een tartan is een geruite wollen stof 

waar een Schotse kilt van gemaakt is.  

De kleurige vlakken, banen en 

strepen noem je een patroon. Elk 

patroon hoorde oorspronkelijk bij 

een streek in Schotland, later is het 

patroon te koppelen aan een clan 

(ofwel een familie). In de 18e en 19e 

eeuw werden er verschillende 

Schotse regimenten opgericht in het 

Britse leger. De regimenten mochten 

soldaten werven in bepaalde Schotse 

gebieden en daarom werd het 

regiment aangekleed met een 

bepaalde tartan van dat gebied of van 

de clan waar de meeste soldaten lid 

van waren. Dat bleef een traditie. 

Tijdens Operation Colin werd 

Schijndel bevrijd door enkele 

'Schotse' regimenten (het merendeel 

waren Britse militairen uit alle 

hoeken van de UK). Van welk 

regiment is deze tartan? 

a. stophoest 

b. Stophoest 

c. Mars 

d. Voedselbon 

5th Queens Own Cameron 

Highlanders Royal 

Vraag 48 

Wie was bekend als de 'Schijndelse 

bevrijder', een jongeman uit 

Schijndel, in Britse dienst, die in 

1944 de Britten hielp Noord-Brabant 

te bevrijden, waaronder zijn eigen 

dorp en buurtdorpen rond Schijndel?  

PIET VAN OSCH 

 



  
Vraag 49 

Op de afbeelding is een Brits licht 

pantservoertuig te herkennen, een 

populair licht voertuig tijdens de 

Tweede Wereldoorlog en te 

herkennen op veel originele foto's 

van Schijndel tijdens oktober 1944.  

Wat is de originele naam van dit 

voertuig  

 

 

 

 

Waarom zit het stuur rechts schuin 

gemonteerd in de cabine en niet 

recht zoals gebruikelijk bij 

voertuigen? 

 

a. Daimer Scout Car (Djingo) 

b. Beter achteruit kunnen rijden 

Vraag 50 

Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei  

2019 werden er twee prachtige 

gedichten voorgedragen. Het ene 

gedicht werd voorgedragen bij de 

Mariakapel op de Markt en het 

andere gedicht tijdens de herdenking 

in de Sint Servatiuskerk. 
 

Wie las deze gedichten voor? 

 

 

 
Wat waren de titels van deze 

gedichten? 

 

Vraag 51 

Hoe heten de zangeressen die tijdens 

Hartemèrt met Big Band Schijndel 

liedjes van vroeger zongen (van links 

naar rechts? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Luca Cornelissen 

b. Twee Minuten 

c. Vandaag en Morgen 
c. Anne Sleutjes 

b. Lotte vd Heijden 

a. Helene vd Veerdonk 



  Vraag 52 

Schijndel is flink beschoten en 

gebombardeerd tijdens de 2e 

Wereldoorlog. Er zijn weinig huizen uit 

deze tijd gespaard gebleven, zeker in het 

centrum van het dorp. Het huis op de foto 

had geluk. Heemkundekring Schijndel 

wilde wel wat meer over dit huis weten. 

Het zoeken was niet eenvoudig, zeker 

omdat al spoedig bleek dat sommige 

huizen na de oorlog zijn vernummerd. Zo 

ook het huis op de foto. 

Wat was het adres van het huis op de foto 

in 1944? 

 

Wat is het huidige adres van het huis op 

de foto? 

 

a. Servatiusstraat 2 

b. Vicaris van Alphenstraat 

22 

Vraag 53 

In het kader van 75 jaar bevrijding bracht Theatergroep Wildeman voor de 

tweede keer de voorstelling ‘Granaatweken’ op de planken. Het stuk is 

gebaseerd op het gelijknamige boek van Louis van Dijk en Ben Peters, dat gaat 

over de oorlogsgeschiedenis van Schijndel. 

Tineke Jansen speelde de rol van Tante 

Til. Wat was haar standaard 

commentaar op het gezin van zus Sjaan? 

Stijn Peters speelde de rol van kleinzoon 

Doekle. Naar wie is Doekle vernoemd? 

We zoeken een naam. 

 

 

 

 

 

 

 

Welke rol speelde de bovenstaande acteur (c.) en wat is zijn naam in het 

dagelijkse leven (d.)?  

 

a. Wan Huishouwe 

b. Douglas 

c. Feldwebel 

d. Hans Russens 



 

  Vraag 54 

 

Het bovenstaande hele bijzondere kunstwerk is in Schijndel te vinden.  

 
In welk gebouw hangt dit kunstwerk? 

 
Ter gelegenheid waarvan werd dit kunstwerk 
gemaakt? 

 
Van welke voorwerpen zijn de kleine zilveren 
onderdelen  gemaakt? We zoeken dus niet het 
soort materiaal. 

 

a. Klooster Zusters van Liefde 

b. 175-jarig bestaan Zusters van 
Liefde 

c. Kruisjes en ringen van overleden 
zusters 

Vraag 55 

Welke muzikale klanken hebben Gemert, 
Deurne, Sint-Oedenrode, Boxtel en Schijndel 
gemeen? 

 

Vraag 56 

In welke straat vind je deze ietwat vreemde 
aanwijzingen? 

 

 

Ter gelegenheid waarvan werd dit op de 
weg geschilderd? 

 

a. Veghelsedijk 

b. Wijboschloop 

Smitsorgel 



 

 

 
 

jds’  

Vraag 57 

Een vraag voor de jongste deelnemers aan De Skèndelse Kwis.  
Welke smurfen staan hieronder? We smurfen wel de Engelse namen. 

a.       Jokey Smurf 

Smurfette                           f. 

e.                       Azrael 

  Papa Smurf                 c. 

b. Harmonie  

Smurf 

            d. Grouchy Smurf 

Vraag 58 

Tja….de 2019 versie. 
 
 

 

 

Vraag 59 

Een schilderij cadeau krijg je niet elke dag. 

Wie kreeg dit schilderij cadeau? 

 

 

Wat staat er op het schilderij? 

 

 

a. Heemkundekring 

b. Steenfabriek 

Mevrouw Steenbakkers zit op Bali 



 

 

 

  

Vraag 60  

Op de onderstaande foto’s staan oude beroepen 
afgebeeld. Welke beroepen zijn dit? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op www.apspersoneel.nl staan 4 oude vacatures van deze oude beroepen open. Je kan er alleen dit 
weekend op solliciteren. Om welke vacatures gaat het? Schrijf de vacaturenummer hier op.   
 

a. Wekker /  
Porder 

b. Letterzetter c. Schillenboer 

d. Linnenbleker e. Veerman 

 f. turfsteker g. Rattenvanger h. Hoorspelacteur 

i.  

0040005671 

j. 

0040005678 

k. 

0040005670 

l. 

0040005680 



  Vraag 61 

Iedere zaterdagochtend kunnen de kids kijken naar Zapp Live. Eén van de vaste onderdelen 
in deze show is het ‘Bel Snel Spel’. Begin 2019 kwam het ‘Bel Snel Spel’ live vanuit Schijndel. 
Er waren twee winnaars.  

Winnaar 1                                                                                    Winnaar 2 
Wie vonden de  

 gouden  
 enveloppen? 

  
Waar lagen deze 

 gouden 
 enveloppen? 

 
 Welke prijs  

 werd gewonnen? 

a. Nick van Maanen b. Maud Kuipers 

c. Glazen Boerderij 

e. WIDM Pakket 

d. RSKV Schijndel 

f. Suikerspin apparaat 

Vraag 62 

De leegstand van winkelpanden blijft een actueel onderwerp. De invulling van een pand 
verandert best vaak. Welke winkel zat er direct voor onderstaande winkels in hetzelfde 
pand? 

 

       Bril en Zo  

 

       The Cave 

 

       De Beddenwinkel 

 

 

          Eetcafé Jansen en Jansen 

   

                  Bakkerij Snijers  

 

     Durlinger 

 

 

f. Ben van Dijk 

e. Bakker Toelen 

d. ING Bank 

c. Top 1 Toys 

b. IQ Studio 

a. Rien vd Pas 



 

 

 

 

 

  

Vraag 64 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Door welk dier is het meisje in 1970 
aangevallen? 

 

 

Vraag 63 

 

 

 
 
 
 
 
 

Op welke datum vond deze demonstratie 
plaats? 

 

 

In welke krant stond destijds deze foto? 

Vraag 65 

Schuif de horizontale balken zo, zodat er verticaal een toepasselijk woord ontstaat in de 
groene vakjes. 

 

  

 

 

a. Zaterdag 15 januari 1977 

Hopplukker 

 Muskesrat 
b. De Waarheid 



 

  Vraag 66 

Tijdens Paaspop 2019 gingen de medewerkers van Omega naar zes verschillende acts. Zet 
deze acts in de goede tijdsvolgorde van vrijdagmiddag naar zondagavond. 

        vrijdag 

 

 
zondag 

a. Chimp 

b. The HelloWeeners 

c. Danny Vera 

d. Yonaka 

e. Vinylfeestje 

f. Passenger 

Vraag 67 

Terug naar de schoolbanken! Ontleed deze zinnen redekundig. Vul van alle zinnen in wat het 
gezegde , het onderwerp en lijdend voorwerp is.  

1. Welke team levert dit jaar het mooiste kunstwerkje in? 
2. Henk en Hannie hebben dit jaar de Centrale Kwis overgenomen van Carli en Dorien. 
3. Mijn buurman kocht in de dierenwinkel een guppy voor zijn dochter. 

a.  Gezegde   b. Onderwerp   c. Lijdend voorwerp 

a1. Leverde in b1. Team c1. Het mooiste 
kunstwerkje 

a2. Hebben 
overgenomen 

a3. Kocht 

b2. Henk en Hannie 

b3. Mijn Buurman 

c2. De centrale kwis 

c3. guppy 



 

  Vraag 68 

SocialSofa’s zijn betonnen mozaïekbanken met als doel de omgeving mooier, gezelliger  
en vooral socialer te maken. Een initiatief bedacht door Karin Bruers wat als  
oorspronkelijke doel had 1.000 banken in en rondom Tilburg te plaatsen. Dit was zo’n  
groot succes dat er inmiddels banken door heel Nederland staan. Ook in Schijndel staan 
verschillende banken. Hieronder zie je een samengestelde foto van vier van deze banken. 
Wat is de dichtstbijzijnde straat bij de bankjes? 

 

 

a. Kapitelpad b. Kerkendijk 

c. Jan van Amstestraat d. Kapitelpad 

 

Vraag 69 

De Boschwegse Toneelgroep bestaat uit een groep gezellige en gedreven amateur-spelers 
die met veel toewijding elk jaar een toneelvoorstelling maakt. De toneelgroep bestaat dit 
jaar 50 jaar. Dit jaar brachten ze de voorstelling ‘Zommer 69’.  

Welke twee personen zijn al 50 jaar lid van de toneelgroep? 
 
 
 
 

 
 

 

Met welk lied werd de voorstelling dit jaar afgesloten? 
 

 

a. Lucien Cromsigt 

b. Cor Voets 

c. Tis weer voorbij die mooie zomer 



 

  Vraag 70 

‘Dank voor diensten en dingen 
in vele voorbije jaren 

aan Schijndelse verenigingen 
waar we beide bij betrokken waren 

ik hoop jou nog dikwijls te zien 
gezond en gelukkig met Dien !!!’ 

Over wie gaat dit korte gedichtje uit een 
gedichtenbundel van Theo Jansen? 

  

Vraag 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor deze opdracht heb je een Rubiks 
kubus nodig. Houd de kubus voor je zoals 
op de foto aangegeven (voorzijde is wit). 
Volg de onderstaande stappen en kleur het 
resultaat van de voorkant hieronder in. 
 

 

 

 

Vraag 72 

Niet veel mensen weten het, maar op het 
grondgebied van Schijndel ligt een klein 
heidegebied. Misschien wel het kleinste 
natuurgebied van Schijndel. Onder welke 
naam staat dit natuurgebied bekend? 

 Het Creijspot / Kraaienspot 

Vraag 73 

Nu het winterstop is in de competitie kan 
de eerste balans opgemaakt worden bij de 
plaatselijke voetbalclubs. Wie is de 
topscorer bij de eerste seniorenteams 
heren van deze voetbalverenigingen? Als 
dit er meer zijn, is één naam voldoende.  

RKSV Schijndel 
 
 
 

SV Avanti ‘31 

 

 
SV WEC 

 

 

Hoe te draaien?
Verticaal 1 1 x Van je af
Verticaal 2 2 x Van je af
Verticaal 3 3 x Van je af
Horizontaal 1 1 x Rechts om
Horizontaal 2 2 x Rechts om
Horizontaal 3 3 x Rechts om
Verticaal 3 3 x Naar je toe
Verticaal 2 2 x Naar je toe
Verticaal 1 1 x Naar je toe
Horizontaal 3 3 x Links om
Horizontaal 2 2 x Links om
Horizontaal 1 1 x Links om

a. Tijn Niemeyer 

c. Jouri Verbakel 

b.  Mauro Brus 

Piet Kemps 



 

  Vraag 74 

In de Smaldonk staat het kunstwerk ‘Boomkompas’ van Mariëlle Lapidaire. Bomen 
verschillen niet alleen in vorm, vrucht of grootte, maar reageren ook verschillend op 
omstandigheden zoals grond, water en wind. Maar er is meer. Zo kende de mens in de loop 
van de tijd verschillende eigenschappen en krachten aan bomen toe. In Schijndel stond 
bijvoorbeeld een heilige eik die zieken zou genezen. Van welke bomen komen de 
onderstaande bladeren? 

 

 

a. Iep b. Els 

c. Esdoorn d. Eik 

Vraag 75 

Carnavalsvereniging De Geminteroad won dit jaar op zondag met 
68 punten de eerste prijs in de carnavalsoptocht bij de kinderen  
met een project voor de scholen. 

Hoeveel karretjes hingen er achter de trekker 
tijdens de optocht op zondag?  

 
Welke school won de eerste prijs voor het 
‘mooiste’ wagentje? 

 

a. 9 in totaal. 8 van de scholen en 1 
voor het oud papier 

b. BS De Heijcant 



  Vraag 76 

In Cultureel Centrum ’t Spectrum stond 
vanavond in de draaideur een prachtige 
bos met 6 verschillende soorten bloemen. 
Welke soorten bloemen waren dit? 

 a. Lelie 
 

b. Lisianthus  / Eustoma  

 

c. Roos 

 

d. Alstroemeria /  Incalelie 

 

e. Chrysant 

 

f. Hypericum / Hertshooi 

 

Vraag 77 

In het Wijbosch is het onderstaande 
bijzondere bouwwerkje te vinden. 

Wat is de naam van dit bouwwerkje? 
Schrijf het in de foto in het witte gedeelte. 
MINI BIEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In welke straat is dit bouwwerkje te 
vinden? 

 
b. Wijbosscheweg  

Vraag 78 

Van welke Schijndelse is het oorspronkelijke idee 
van de compositie Brabant Suite uit  1978/80?
      

Vraag 79 
In welk jaar is Molen De Pegstukken in gebruik 
genomen? 
 
In welk jaar werd de molen geheel 
gerestaureerd? 

Gonnie Goossens 

a. 1845 

 

vervallen 

a. 



 

 

 

 

 

 

  

Vraag 80 
Leonie nodigde de mannen van de kwis begin 2019 uit voor een kleine housewarming. 
Uiteraard kwamen zij niet met lege handen. Ze hadden een mooie dure plant voor haar 
gekocht. Planten verzorgen is niet één van Leonie haar beste kwaliteiten. In september 
overleed de plant. Er was niets meer aan te doen. Kunnen jullie zien wat voor plant het  
was? En wat zijn die andere dode dingen? 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Vraag 81 

Bij Peter Snijers koopt u brood en banket dat volgens eigen recepten gebakken is. De 
bakker heeft dit jaar een nieuwe oven in gebruik genomen.  
 

In hoeveel minuten bakt deze oven de broden gelijkmatig goudgeel bruin? 

 

 
 
Hoeveel broden bakt bakker Snijers per keer in deze oven? 

   

a. Calathea 

c. Mispel 

b. Rat 

a. 28 minuten 

b. 96 



  Vraag 82 

Wie is er binnen jullie team de echte 
sportkenner? Zet hem of haar dan maar 
snel op deze vraag. Van welke wedstijden 
van het Nederlands Elftal hoor je een 
fragment, noem de tegenstander? 

 

Vraag 85 

De fervent puzzelaar komt hem geregeld 
tegen in de boekjes: de paardensprong. 
Naar welk Schijndels woord van 12 letter 
zijn wij op zoek? We geven een kleine tip: 
jaarlijks terugkerend. 

 

 

 

 

 

 

   

Vraag 83 

Kopje koffie….. In de kwistas vind je 4  
PLUS Eigen Merk koffiepads. Natuurlijk zijn 
dit vier verschillende smaken  
koffie.  

Welke smaken proeven jullie? 

 

Vraag 84 

Het Brabants Muziek-Theater, begonnen 
als theaterkoor, is in 30 jaar uitgegroeid tot 
een bruisend theatergezelschap. Tijdens de 
première van de musical ‘3 Musketiers’ in 
2018 moest een deel van het orkest het 
plotseling zonder beeld doen. 

Wat gebeurde er? 

 

 

Wie herstelde het probleem (voor- en 
achternaam)? 

 

 

 

 

 

  

a. NED-BRA WK 2010 

b. NED-ZWE WK 2019 DAMES 

c. NED-SPA WK 2014 

d. NED-ENG EK 2017 DAMES 

a. Extra Dark Roast 

b. Regular Roast 

c. Mokka Roast 

d. Caffeïne vrij 

N D O I K

M S E T R

E K A L V

A P E D S

L W B L N

 Klompenklets 

a. Camera viel om 

b. Mandy Beimans 



  Vraag 86 

Het oude gemeentehuis van Schijndel krijgt een nieuwe 
bestemming als bibliotheek, klantcontactcentrum van de 
gemeente en huisvesting van de gemeentelijke kunstcollectie. 
Helaas hebben niet alle kunstwerken de tijdelijke leegstand 
goed doorstaan. Teken het ontbrekende deel hier in. 

 

 

 

 

 

     

Vraag 87 

Het verzinnen van vragen voor De 
Skèndelse Kwis gebeurt op alle momenten 
van de dag. Ook soms tijdens werktijd.  

Onderstaande foto is gemaakt tijdens een 
raads- of commissievergadering van de 
gemeente Meierijstad. Op welke datum in 
2019 is deze foto gemaakt? 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto raadzaal 

Vraag 88 

Iedereen heeft wel een kunstwerk op 
zolder staan. Prijswinnende Lijstenmaker 
Frans van den Heuvel heeft een hele zolder 
vol met kunstwerken. Iedereen mag daar 
een kijkje komen nemen. Alleen vanavond 
is Frans niet open! 

Wat is het meest bijzondere wat Frans ooit 
ingelijst heeft? 

 

 

 
Welke kleur heeft hij daarbij als 
achtergrond gebruikt?  

 

 

 

 

Dinsdag 25 juni 2019 

NL-JAPAN 

 

a. Het ruitje van de bus van Bertus 
met een kogel erin 

b. Bloedrood 



 

  Vraag 89 

Muziek is altijd een belangrijke factor in De Skèndelse Kwis. De onderstaande afbeeldingen 
vormen de namen van artiesten en/of groepen. Welke artiesten en/of groepen zoeken we? 

 

 

 

 

    

Vraag 90 

Hieronder zie je twee foto’s, genomen in Schijndel. Deze afgebeelde plekken hebben een 
connectie. We zijn op zoek naar deze connectie.  

 

 

 

 

 

     

De zalen in de Dioscuren heten Castor en Pollux en dat zijn de zonen van Leda en 
Zeus, waar het kunstwerk over gaat 

a. Peter de Koning 

b. Screaming Billy 

c. Bruce Springsteen 



 

  

Vraag 93 

Het is niet vaak voorgekomen, maar Schijndel heeft in het verleden bezoek gehad van leden 
van het Koninklijk Huis. Welke leden van het koninklijk huis zie je op deze foto’s (a.)?  
En in welk teken stond het bezoek (b.)?  

 

 

 

 

 

 

  

Vraag 92 

Hoeveel burgemeesters (inclusief 
waarnemend) heeft de gemeente Schijndel 
gehad?  

 

 

 
Hoeveel hiervan waren waarnemend 
burgemeester? 

 

 

 
En wat is de naam van de achtste 
burgemeester? 

 

 

 

a. 13 

b. 2  

c. Wijs 

a1.  Juliana 

b1. Herstel dorp na oorlog, teken van 
hoop 

b2. Bruiloftsdiner prinses Beatrix 

 vervaardigen kaars 

a2. 

Prinses Irene 

Vraag 91 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het Brabants Dagblad… 

Wat is de ontbrekende tekst in de 
tekstballon van de cartoon die je hierboven 
ziet? 

 Kan ik gespreid betalen 



 

  Vraag 94 

In de hoogtijdagen kende Schijndel 25 slagers en vleesverwerkers. De meeste namen kennen 
we nog: Voets, Van der Heijden, Van den Dungen, Van den Oetelaar, Van Rooij etc.. Bertje 
van Rooij (1906-1971) had een slagerswinkel in Schijndel. Op welk adres? 

 

 

 

Vraag 95 

Een dorpskwis hebben we natuurlijk niet alleen in Schijndel maar in 
bijna heel Brabant of misschien wel heel Nederland.  

Wat is de naam van de kwis die hoort bij de onderstaande 
gemeentewapens? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Onze Dorpskwis 

b. Ons Dorp Kwist 

c. De Loarense Kwis 

d. Dulvertse dorpskwis 

 Boterweg / Toon Bolsiusstraat 46 



 

  Vraag 96 

Schijndel heeft een groot aantal succesvolle sporters. Denk aan 
wereldkampioen André Gevers (wielrennen) en zelfs tweevoudig 
wereldkampioen Wilco Groenendaal (bmx). We vergeten natuurlijk de 
vaste waarde van Marloes Keetels in het nationale hockeyteam niet  
en wat te denken van het grote turntalent Shadé van Oorschot.  

Onderstaande “palmaressen” horen ook bij 4 Schijndelse sporters, welke? 
 
- goud EK sparren (-63kg) 
- winnaar World Cup 
- brons WK 

- 2x brons NK 
- 6e plaats superprestige Gavere 
- winnaar Heusden-Zolder 
- nationale selectie wereldbekers 

- goud 4x50 wissel 240+ NK masters 
- goud 800 vrij NK masters 
- zilver 200 vlinder NK masters 
- brons 200 wissel NK masters 

- goud NK  
- 6e plaats NK 
- 54e plaats WK  
- talloze nakomelingen 

 

Vraag 97 

Bart staat elke werkdag om 08:15 uur op. Helaas was hij woensdag 4 december 2019 
zomaar 16 minuten later wakker. In 29 minuten neemt hij een douche, kamt hij zijn haren,  
poetst zijn tanden, trekt zijn kleren aan en eet hij een schaaltje muesli.  

Hij pakt snelbus 306 naar Veghel vanaf bushalte De Beemd en stapt in Veghel 
uit bij halte Busstation.  

Daar aangekomen, komt  hij er achter dat hij zijn laptop is vergeten. Hij pakt de 
eerstvolgende bus terug naar Schijndel. Deze heeft 3 minuten vertraging. Deze vertraging 
wordt onderweg niet ingehaald 

Hoe laat is Bart thuis als hij vanaf de bushalte nog 9 minuten naar huis moet lopen? 

 

 

     

a. Brian vd Westelaken 

b. Bailey Groenendaal 

c.  Patty Verhagen 

d. Shadow 

9:57u of 10:00u 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vraag 98 

Verpakkingen zijn omhullingen van voedsel of andere producten, die na gebruik over het 
algemeen worden weggegooid, aldus Wikipedia. Welke merken zie je hieronder?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Unox 

b. Zwitsal 

c. De Ruijter 

d. Axe 

e. Dettol 

f. Rituals 

g. Amando 

h. Tony’s Chocolonely 

i. Bonduelle 

j.       Kuehne 

k. Andrélon 

l. Nutella 

a. 

b. 
c. 

d. 

e. f. 

g. 

h. 

i. 
j. 

k. 

l. 



  

 

Vraag 100 

En zo zijn we weer bij de laatste vraag van deze achtste editie van De Skèndelse Kwis 
aangekomen.  Hiervoor moet je nog wel één keer door het hele kwisboek heen.  
Regelmatig ben je onze gerestylede mascotte Loepie namelijk tegengekomen.  

Hoeveel gerestylede volledig afgebeelde Loepies telt dit kwisboek? 
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Vraag 99 

Welkom in Meierijstad. 

Welke bouwwerken vormen de skyline  
van Meierijstad op dit bord? 

 
b. Knoptoren 

c. Noordkade 

d. Haventerminal 

a. Glazen Boerderij 



 

 

 

  



 


