Vraag 68
SocialSofa’s zijn betonnen mozaïekbanken met als doel de omgeving mooier, gezelliger
en vooral socialer te maken. Een initiatief bedacht door Karin Bruers wat als
oorspronkelijke doel had 1.000 banken in en rondom Tilburg te plaatsen. Dit was zo’n
groot succes dat er inmiddels banken door heel Nederland staan. Ook in Schijndel staan
verschillende banken. Hieronder zie je een samengestelde foto van vier van deze banken.
Wat is de dichtstbijzijnde straat bij de bankjes?
a.

b.

c.

d.

Vraag 69
De Boschwegse Toneelgroep bestaat uit een groep gezellige en gedreven amateur-spelers
die met veel toewijding elk jaar een toneelvoorstelling maakt. De toneelgroep bestaat dit
jaar 50 jaar. Dit jaar brachten ze de voorstelling ‘Zommer 69’.
Welke twee personen zijn al 50 jaar lid van de toneelgroep?
a.

b.

Met welk lied werd de voorstelling dit jaar afgesloten?
c.

Vraag 70

Vraag 71

‘Dank voor diensten en dingen
in vele voorbije jaren
aan Schijndelse verenigingen
waar we beide bij betrokken waren
ik hoop jou nog dikwijls te zien
gezond en gelukkig met Dien !!!’
Over wie gaat dit korte gedichtje uit een
gedichtenbundel van Theo Jansen?

Vraag 72
Niet veel mensen weten het, maar op het
grondgebied van Schijndel ligt een klein
heidegebied. Misschien wel het kleinste
natuurgebied van Schijndel. Onder welke
naam staat dit natuurgebied bekend?

Vraag 73
Nu het winterstop is in de competitie kan
de eerste balans opgemaakt worden bij de
plaatselijke voetbalclubs. Wie is de
topscorer bij de eerste seniorenteams
heren van deze voetbalverenigingen? Als
dit er meer zijn, is één naam voldoende.

Voor deze opdracht heb je een Rubiks
kubus nodig. Houd de kubus voor je zoals
op de foto aangegeven (voorzijde is wit).
Volg de onderstaande stappen en kleur het
resultaat van de voorkant hieronder in.
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Vraag 74
In de Smaldonk staat het kunstwerk ‘Boomkompas’ van Mariëlle Lapidaire. Bomen
verschillen niet alleen in vorm, vrucht of grootte, maar reageren ook verschillend op
omstandigheden zoals grond, water en wind. Maar er is meer. Zo kende de mens in de loop
van de tijd verschillende eigenschappen en krachten aan bomen toe. In Schijndel stond
bijvoorbeeld een heilige eik die zieken zou genezen. Van welke bomen komen de
onderstaande bladeren?

a.

b.

c.

d.

Vraag 75
Carnavalsvereniging De Geminteroad won dit jaar op zondag met
68 punten de eerste prijs in de carnavalsoptocht bij de kinderen
met een project voor de scholen.
Hoeveel karretjes hingen er achter de trekker
tijdens de optocht op zondag?

a.

Welke school won de eerste prijs voor het
‘mooiste’ wagentje?

b.

Vraag 76

Vraag 77

In Cultureel Centrum ’t Spectrum stond
vanavond in de draaideur een prachtige
bos met 6 verschillende soorten bloemen.
Welke soorten bloemen waren dit?

In het Wijbosch is het onderstaande
bijzondere bouwwerkje te vinden.
Wat is de naam van dit bouwwerkje?
Schrijf het in de foto in het witte gedeelte.

a.
a.
b.

c.

d.

e.

f.
In welke straat is dit bouwwerkje te
vinden?
b.

Vraag 78
Van welke Schijndelse is het oorspronkelijke idee
van de compositie Brabant Suite uit 1978/80?

Vraag 79
In welk jaar is Molen De Pegstukken in gebruik
genomen?
In welk jaar werd de molen geheel
gerestaureerd?

a.

b.

