Vraag 80
Leonie nodigde de mannen van de kwis begin 2019 uit voor een kleine housewarming.
Uiteraard kwamen zij niet met lege handen. Ze hadden een mooie dure plant voor haar
gekocht. Planten verzorgen is niet één van Leonie haar beste kwaliteiten. In september
overleed de plant. Er was niets meer aan te doen. Kunnen jullie zien wat voor plant het
was? En wat zijn die andere dode dingen?

a.

b.

c.

Vraag 81
Bij Peter Snijers koopt u brood en banket dat volgens eigen recepten gebakken is. De
bakker heeft dit jaar een nieuwe oven in gebruik genomen.
In hoeveel minuten bakt deze oven de broden gelijkmatig goudgeel bruin?
a.

Hoeveel broden bakt bakker Snijers per keer in deze oven?
b.

Vraag 82

Vraag 83

Wie is er binnen jullie team de echte
sportkenner? Zet hem of haar dan maar
snel op deze vraag. Van welke wedstijden
van het Nederlands Elftal hoor je een
fragment, noem de tegenstander?

Kopje koffie….. In de kwistas vind je 4
PLUS Eigen Merk koffiepads. Natuurlijk zijn
dit vier verschillende smaken
koffie.
Welke smaken proeven jullie?
a.
b.

a.
c.
b.
d.
c.
d.

Vraag 84

Vraag 85
De fervent puzzelaar komt hem geregeld
tegen in de boekjes: de paardensprong.
Naar welk Schijndels woord van 12 letter
zijn wij op zoek? We geven een kleine tip:
jaarlijks terugkerend.
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Het Brabants Muziek-Theater, begonnen
als theaterkoor, is in 30 jaar uitgegroeid tot
een bruisend theatergezelschap. Tijdens de
première van de musical ‘3 Musketiers’ in
2018 moest een deel van het orkest het
plotseling zonder beeld doen.
Wat gebeurde er?
a.

Wie herstelde het probleem (voor- en
achternaam)?
b.

Vraag 86
Het oude gemeentehuis van Schijndel krijgt een nieuwe
bestemming als bibliotheek, klantcontactcentrum van de
gemeente en huisvesting van de gemeentelijke kunstcollectie.
Helaas hebben niet alle kunstwerken de tijdelijke leegstand
goed doorstaan. Teken het ontbrekende deel hier in.

Vraag 87

Vraag 88

Het verzinnen van vragen voor De
Skèndelse Kwis gebeurt op alle momenten
van de dag. Ook soms tijdens werktijd.

Iedereen heeft wel een kunstwerk op
zolder staan. Prijswinnende Lijstenmaker
Frans van den Heuvel heeft een hele zolder
vol met kunstwerken. Iedereen mag daar
een kijkje komen nemen. Alleen vanavond
is Frans niet open!

Onderstaande foto is gemaakt tijdens een
raads- of commissievergadering van de
gemeente Meierijstad. Op welke datum in
2019 is deze foto gemaakt?

Wat is het meest bijzondere wat Frans ooit
ingelijst heeft?
a.

Welke kleur heeft hij daarbij als
achtergrond gebruikt?
b.
Foto raadzaal

Vraag 89
Muziek is altijd een belangrijke factor in De Skèndelse Kwis. De onderstaande afbeeldingen
vormen de namen van artiesten en/of groepen. Welke artiesten en/of groepen zoeken we?

a.

b.

c.

Vraag 90
Hieronder zie je twee foto’s, genomen in Schijndel. Deze afgebeelde plekken hebben een
connectie. We zijn op zoek naar deze connectie.

