BINNENVRAGEN
Vraag 11

Vraag 12

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.

Wie ontving in 2019 deze onderscheiding?
a.
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.

Waarvoor ontving deze persoon deze
onderscheiding?
b.

Hoe heet deze onderscheiding?
c.

Hoeveel kostte de sok?
a.

Vraag 14
‘Alle vissen zwemmen in het water,
falderalderiere, falderalderare’…...

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

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 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.

a.

c.

d.

e.

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
Antonius
c.

d.

Vraag 17
Welke sponsor van De Skèndelse Kwis
deelde tijdens Hartemért 2019 wortels uit
aan de bezoekers?

a.

b.

Anna
Vincentius

Vraag 18

Vraag 19

Vraag 20

In de herhaling…..

Wat zijn de ontbrekende
woorden op deze kaartjes?

Van wie is dit mobiele
telefoonnummer?
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 MooiSchijndelKrant, 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?

06 29 40 25 33

a.

Vraag 21

Vraag 22

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.).

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 SintServatiuskerk in Schijndel.

b.

Waar is deze kelk op dit
moment te bewonderen?
We zoeken niet een
plaatsnaam, maar een
instelling.
a.

b.

c.

