
 

 

  

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. 

b. 

c. 

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. b. 

c. 

e. 

d. 

f. 

 
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. 

b. 

c. 

d. 

e. 

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. 

b. 

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. 

b. 

Vraag 43 

Ook onze dorpen hadden in de 

oorlogsjaren verschillende 

onderduikadressen. Waar in 

Schijndel (straat en huisnummer) 

vind je het onderstaande 

onderduikadres? 

 
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?  

 
 

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? 

 



 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. 

b. 

c. 

d. 

 

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?  

 
  


