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.
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!
a.

b.

c.

d.

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?
a

b.

c.

d.

e.

f.

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

Vraag 3

Vraag 4

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?

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’!

a.

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?

b.

c.

d.
Vraag 6
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?

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.

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

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.

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?
a.

b.

c.

d.

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.

Vraag 9
Ga naar deze wegwijzer op het hoogste punt van de Vlagheide. Wat is onze boodschap?

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.
a.

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).
b.

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)?
c.

d.

