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?
a.

Door wie is dit gerecht bedacht?
b.

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?
a.

Welke groep zien we hier optreden?
b.

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

Vraag 26

Vraag 27
Vul de ontbrekende namen van de
onderstaande toeristische bewegwijzering
in?
a.

b.

c.

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

a.
b.
c.

a.

Wat was de gelegenheid?
b.

Vraag 28

Vraag 29

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.

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

‘Het is rond, zit in iets vierkants en je
gebruikt het als een driehoek?’
Waar heeft de jongen het over?

a.

En ter gelegenheid waarvan?
b.

Vraag 30

Vraag 31

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:

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

-

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 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?

Vraag 33
Welke beste zanger trad dit jaar twee keer
op in Schijndel?
a.

Welke bekende Schijndelaar was de link bij
deze optredens?

a.

b.

c.

b.
d.

e.

f.

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.

b.

c.

d.

Vraag 35
b.
.

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

a.
b.

