Vraag 91

Vraag 92
Hoeveel burgemeesters (inclusief
waarnemend) heeft de gemeente Schijndel
gehad?
a.

Hoeveel hiervan waren waarnemend
burgemeester?
Uit het Brabants Dagblad…
Wat is de ontbrekende tekst in de
tekstballon van de cartoon die je hierboven
ziet?

b.

En wat is de naam van de achtste
burgemeester?
c.

Vraag 93
Het is niet vaak voorgekomen, maar Schijndel heeft in het verleden bezoek gehad van leden
van het Koninklijk Huis. Welke leden van het koninklijk huis zie je op deze foto’s (a.)?
En in welk teken stond het bezoek (b.)?
a1.

b1.

a2.

b2.

Vraag 94
In de hoogtijdagen kende Schijndel 25 slagers en vleesverwerkers. De meeste namen kennen
we nog: Voets, Van der Heijden, Van den Dungen, Van den Oetelaar, Van Rooij etc.. Bertje
van Rooij (1906-1971) had een slagerswinkel in Schijndel. Op welk adres?

Vraag 95
Een dorpskwis hebben we natuurlijk niet alleen in Schijndel maar in
bijna heel Brabant of misschien wel heel Nederland.
Wat is de naam van de kwis die hoort bij de onderstaande
gemeentewapens?

a.

b.

c.

d.

Vraag 96
Schijndel heeft een groot aantal succesvolle sporters. Denk aan
wereldkampioen André Gevers (wielrennen) en zelfs tweevoudig
wereldkampioen Wilco Groenendaal (bmx). We vergeten natuurlijk de
vaste waarde van Marloes Keetels in het nationale hockeyteam niet
en wat te denken van het grote turntalent Shadé van Oorschot.
Onderstaande “palmaressen” horen ook bij 4 Schijndelse sporters, welke?
- goud EK sparren (-63kg)
- winnaar World Cup
- brons WK
- 2x brons NK
- 6e plaats superprestige Gavere
- winnaar Heusden-Zolder
- nationale selectie wereldbekers
- goud 4x50 wissel 240+ NK masters
- goud 800 vrij NK masters
- zilver 200 vlinder NK masters
- brons 200 wissel NK masters
- goud NK
- 6e plaats NK
- 54e plaats WK
- talloze nakomelingen

a.

b.

c.

d.

Vraag 97
Bart staat elke werkdag om 08:15 uur op. Helaas was hij woensdag 18 december 2019
zomaar 16 minuten later wakker. In 29 minuten neemt hij een douche, kamt hij zijn haren,
poetst zijn tanden, trekt zijn kleren aan en eet hij een schaaltje muesli.
Hij pakt snelbus 306 naar Veghel vanaf bushalte De Beemd en stapt in Veghel
uit bij halte Busstation.
Daar aangekomen, komt hij er achter dat hij zijn laptop is vergeten. Hij pakt de
eerstvolgende bus terug naar Schijndel. Deze heeft 3 minuten vertraging. Deze vertraging
wordt onderweg niet ingehaald
Hoe laat is Bart thuis als hij vanaf de bushalte nog 9 minuten naar huis moet lopen?

Vraag 98
Verpakkingen zijn omhullingen van voedsel of andere producten, die na gebruik over het
algemeen worden weggegooid, aldus Wikipedia. Welke merken zie je hieronder?

e.

a.
b.

f.

d.

c.

k.
h.
g.

j.

i.

a.

d.

b.

e.

c.

f.

g.

j.

h.

k.

i.

l.

l.

Vraag 99
Welkom in Meierijstad.
Welke bouwwerken vormen de skyline
van Meierijstad op dit bord?

a.

b.

c.

d.

Vraag 100
En zo zijn we weer bij de laatste vraag van deze achtste editie van De Skèndelse Kwis
aangekomen. Hiervoor moet je nog wel één keer door het hele kwisboek heen.
Regelmatig ben je onze gerestylede mascotte Loepie namelijk tegengekomen.
Hoeveel gerestylede volledig afgebeelde Loepies telt dit kwisboek?

