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
a.

Waarom zit het stuur rechts schuin
gemonteerd in de cabine en niet
recht zoals gebruikelijk bij
voertuigen?

b.

Vraag 50

Vraag 51

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.

Hoe heten de zangeressen die tijdens
Hartemèrt met Big Band Schijndel
liedjes van vroeger zongen (van links
naar rechts?

Wie las deze gedichten voor?
a.

Wat waren de titels van deze
gedichten?
b.

c.

a.

b.

c.

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?

a.

Wat is het huidige adres van het huis op
de foto?

b.

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?

a.

Stijn Peters speelde de rol van kleinzoon
Doekle. Naar wie is Doekle vernoemd?
We zoeken een naam.

b.

c.

d.

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

Vraag 54

Het bovenstaande hele bijzondere kunstwerk is in Schijndel te vinden.
In welk gebouw hangt dit kunstwerk?

a.

Ter gelegenheid waarvan werd dit kunstwerk
gemaakt?

b.

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

c.

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?
a.

Ter gelegenheid waarvan werd dit op de
weg geschilderd?
b.

Vraag 57
Een vraag voor de jongste deelnemers aan De Skèndelse Kwis.
Welke smurfen staan hieronder? We smurfen wel de Engelse namen.
a.

jds’

b.

c.
d.

e.

f.

Vraag 58
Tja….de 2019 versie.

Vraag 59
Een schilderij cadeau krijg je niet elke dag.
Wie kreeg dit schilderij cadeau?
a.

Wat staat er op het schilderij?
b.

