
Teamnaam:__________________________________



Inhoud envelop (meteen even controleren):
• Kwisboek
• Entreekaartje Lievekamp Rabozaal voor 1 persoon, entreekaart Jan Cunenmuseum voor 1 persoon.
• Twee startnummers
• Blad met teamnaam en inschrijfnummer
• Jumboboek (mag je houden)

Juiste antwoord als:
• Het in het daarvoor bestemde kader is ingevuld
• Het duidelijk te lezen is (zo niet dan geen punten)

Geheime opdrachten:
• Teamlid met entreebewijs op tijd aanwezig in de Lievekamp/Jan Cunenmuseum (te laat is 0 punten)
• 1 persoon per team mag naar binnen zonder communicatiemiddelen (telefoon,tablet, smartwatch)
• Opdracht duurt ± 45 minuten

Extra e-mail opdracht:
Houd het e-mailadres waarmee je je hebt opgegeven gedurende de avond in de gaten. Je ontvangt daarop 
vanavond een extra opdracht voor punten. (kijk ook in je spam/ongewenst mailbox).

Regels buitenopdrachten:
Houd je altijd aan de wettelijke regels, zorg dat het veilig en gezellig is voor iedereen. Deze opdrachten vin-
den binnen de kern Oss plaats.

Inleveren:
• Ingevuld kwisboekje op de juiste paginavolgorde inleveren met je teamnaam erop
• Eventuele attributen die je verzameld hebt die van belang zijn om mee te geven
• Inleveren tussen 23:30 en 24:00 uur in de Lievekamp

Te laat inleveren betekent geen punten. De bar van de Lievekamp is open om eventueel met je team nog wat 
te drinken. Op diverse beeldschermen zullen na het inleveren de goede antwoorden te zien zijn!

Uitslag De Osse Kwis
Vrijdag 24 januari zal de uitslag bekend worden gemaakt in Vivaldi met aansluitend een gezellige feestavond 
om je verdriet of je winst te verdrinken. 

Wat valt er te winnen: 

Buiten de eeuwige roem om zijn er ook nog geldprijzen en wisseltrofeeën te winnen:

1e prijs: € 250,- en de wisseltrofee
2e prijs € 150,-
3e prijs € 100,-
Laatste plaats is de laotste mem wisseltrofee! 
Hoogste nieuwe binnenkomer wisseltrofee
Hoogste stijger wisseltrofee
Grootste daler wisseltrofee
De gelijkblijver wisseltrofee

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Succes en heel veul schik!
Organisatie De Osse Kwis. 

Ekkus leze vantevurre!
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Zonder de hulp van onderstaande personen, bedrijven en instellingen was deze 
editie van de Osse kwis niet mogelijk geweest!  Dank jullie wel! 

Da gullie bedankt wit, da zèdde!

De zesde  editie van de Osse Kwis is georganiseerd én gemaakt door:
Gaby van Erp, Ilse van Erp, Jack van Lieshout, Anja van Lieshout, Roel Kuilder, Ton de Vet, Wouter ter Haar, 

Corine Goossens, Tessa van Zadelhoff  en René van Rooij.

Veel restaurants geven met een pepertje op hun menu aan, hoe heet een gerecht is. Dit bedrijf in Oss doet 
dat ook, variërend van één pepertje (pittig) tot extra heet (3 pepertjes). Ook hebben zij Belgische choco-

lade op het menu staan. Daar houdt de kaart qua gerechten echter al op. Welk bedrijf zoeken wij?

Sponsors en vrienden De Osse Kwis

Veel restaurants geven met een pepertje op hun menu aan, hoe heet een gerecht is. Dit bedrijf in Oss doet 

Um ‘r in te komme:

NIEUWSBLAD EN ADVERTENTIEKRANT

Carpe Diem
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Doe-opdrachten!

5 bonuspunten: Lever een plastic  tas in, met daarin het 
volgende voedselpakket:

1 pak rijst
1 liter pak houdbare halfvolle melk
1 blik ananasschijven
1 pak bloem van een kg
1 pot sperziebonen. 

21:30

19:30

Feed the world
23:59

Vaardig iemand van jullie team af die het niet snel 
verkeert doet......(mét entreekaart!)

Vaardig iemand van jullie team af die goed kan luisteren. Deze persoon 
mag zich melden bij de ingang aan de Molenstraat (mét entreekaart!)

Asielig!
5 bonuspunten: Lever honden- en/of kattenvoer uit blik in (NIET OVER DE 
DATUM AUB) en ontvang extra bonuspunten. Deze blikken schenken wij 
namens alle deelnemende teams aan Dierenopvang Maasland.

De organisatie van De Osse Kwis draagt de Voedselbank Oss een warm hart toe! Daarom 
bonuspunten voor het inleveren van een compleet voedselpakket. Let op: het niet inleveren van 
een voedselpakket, het inleveren van aangebroken verpakkingen en/of producten waarvan de 
houdbaarheidsdatum is verlopen, levert strafpunten op!

Hoeveel katten wachten er op dit moment bij Dierenopvang Maasland op een baasje?

Hoeveel honden wachten er op dit moment bij Dierenopvang Maasland op een baasje?
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Om 19:45 komen er aan elkaar geplakte muziek-
fragmenten langs op www.zwetsbal.nl. Zorg dat er 
een teamlid luistert! (Herhaling om 20:45)!

Wie was dit jaar met de grote intocht in Oss de ‘hulp’sinterklaas?

Luisteren! 19:45

 Buitenopdracht  21:30

 Buitenopdracht  22:00

Locatie:  Talentencampus
Kom met 2 teamleden (één teamlid onder de 18 en één teamlid boven de 18) verkleed als Piet naar de  Talenten-
campus, Nelson Mandela Boulevard 22, Oss. (Rechts van Fletcher hotel). Denk aan je startnummers!

De Sint zat weer eens te denken, hoe hij in hemelsnaam de Ossenaren allemaal iets kon schenken. De oude heer 
is dan wel geverfd door de wol, maar Oss raakt zo langzamerhand overvol. Het wordt 
daarom tijd om de hulptroepen te versterken, omdat het anders logistiek gezien niet 
meer bol valt te werken. Derhalve kruipt vanavond de goedheiligman uit zijn schulp  en 
zoekt dus bij ons Ossenaren gepaste hulp. Er staan vacatures open voor hulppieten zoals 
dat heet. Daarom zien we jullie dan ook graag verkleed. Goed van conditie en niet snel 
moe? Kom dan als leerling-hulppiet naar de Talentencampus toe. Meld je bij de organi-
satie aan, en je training als hulppiet vangt aan. Met 2 teamleden tegelijk gaat het dan 
op een pittig parcours loos, en wordt er getraind in het bezorgen van grote kado’s. Géén 
zwarte schoenzolen in de les, de Sint wenst jullie bij deze : Veel succes!

De laatste jaren is het erbarmelijk gesteld met stelletjes die hun huwelijk in laten zegenen bij de kerk 
aldus de pastoor. Om het tij te keren vragen wij jullie om je vanaf 22:00 
uur als een toekomstig koppel te melden aan de voorkant van de Gro-
te Kerk. Daar zal onze huisfotograaf Hans van der Poel klaarstaan om 
jullie als vers koppel vast te leggen op de gevoelige plaat. Zorg dat 
je traditioneel gekleed bent, wat inhoudt een witte trouwjurk en een 
schitterend pak. Vergeet ook je teamnummer brief niet mee te nemen 
anders kunnen wij later de foto niet beoordelen want geen nummer 
op de foto is geen punten. De Osse Kwis is -in tegenstelling tot veel 
kerken- van alle huwelijken. Dus LHBTQXYZX+-paren zijn uiteraard ook 
toegestaan. Uiteraard wordt originaliteit extra beloond. 

P.s. Rijst en confetti zijn niet gewenst!

Jan Roosenboom
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De hort op!
Uw razende reporter is weer op pad geweest  om foto’s te maken op 

diverse plaatsen in Oss. Wij hebben bij deze foto’s wat vragen voor jullie bedacht!

In welke straat is deze foto genomen?

In welke straat is deze foto genomen?

In welke straat is deze foto genomen? In welke straat is deze foto genomen?

Waar vinden we deze loopbrug?

Wie ontwierpen deze brug?

In welke straat is deze foto genomen?

In welke straat is deze foto genomen? In welke straat is deze foto genomen?

Wilibrordusweg

Molenstraat

Koornstraat Ussenstraat

Paalgraven/Vorstengrafdonk

Kiki van Eijk

Joost van Bleiswijk
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Over Oss

Hoe heette het galaconcert  van de Osse Opera waarin de werken van Verdi centraal stonden?

Bietje Ossenaar die weet dit, of kan dit te weten komen.......

Welke Osse sportclub kreeg voor het eerst in haar geschiedenis van dik 80 jaar een vrouwelijke voorzitter?

Oss is bekend geworden door zijn zuivelfabrieken. Maar ook in Berghem was er rond 1915 een coöperatieve 
stoomzuivelfabriek waar zuivere roomboter gemaakt werd. Ze mochten destijds zelfs het 

Rijksbotermerk voeren. Wat was de naam van deze coöperatie?

Op deze foto is een Osse wielerploeg geportret-
teerd. De man in het lichte pak in het midden 

voor de ingang is Arnold Jurgens. Wat is de 
naam van deze wielervereniging? 

(we willen de volledige naam)

Op deze foto staat ook een persoon die later 
burgemeester zou worden van Oss. Omcirkel 

met een rode stift het hoofd van deze 
burgemeester. En vul hieronder in hoe 

deze burgervader heette:

Antwoord:

Hoeveel kilometer vlogen de leden van het 
Osse college met elkaar volgens dit artikel in 
Het Brabants Dagblad van 14 september 2019?

A. minder dan 57.000 km

B. tussen 57.000 - 59.000 km

C. tussen 59.000 - 61.000 km

D. meer dan 61.000 km

Viva Verdi

MHC

A.

St. Joseph

Wij Willen Wielen

Burg. vd Elzen
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Voetbalpaspoorten

Damien Perquis

8 maart 1986 - Saint Brieuc

Fransman

Stade Brest’29

2007 - 2008 Beauvais

SM Caen

Valenciennes FC

TOP Oss 

Teun van Grunsven

30 oktober 1999 - Oss

Nederlander

RKSV Margriet

O.S.S.’20

RKC Waalwijk

Dean van der Sluijs

29 augustus 1995  - Oss

Nederlander

FC Oss/TOP Oss

RKC Waalwijk

Cihat Celik

2 januari 1996 - Oss

Nederlander

NEC Nijmegen

FC Oss/TOP Oss

Gaziantep FK

Celik Zenica

Gaziantep FK

TOP Oss

Vincent Janssen

15 juni 1994 - Heesch

Nederlander

Almere City FC

AZ Alkmaar

Tottenham Hotspur

Fenerbahçe

Tottenham Hotspur

Monterrey

Naam:

Geboren:

Voetbalnationaliteit:

2005-2007:

2007-2008:

2008-2015:

2015-2019:

2019-2020:

Naam:

Geboren:

Voetbalnationaliteit:

2016-2018:

2018-2019:

2019-2020:

Naam:

Geboren:

Voetbalnationaliteit:

2014-2019:

2019-2020:

Naam:

Geboren:

Voetbalnationaliteit:

2013-2016:

2016-2017:

2017:

2018:

2018-2019:

2019-2020

Naam:

Geboren:

Voetbalnationaliteit:

2014-2015:

2015-2016:

2016-2017:

2017-2018:

2018-2019:

2019-2020

Naam:

Geboren:

Voetbalnationaliteit:

2005-2010

2010-2011:

2011-2016:

2016-2017:

2017-2019:

2019-2020

Bart van Hintum

16 januari 1987 - Oss

Nederlander

TOP Oss/FC Oss

FC Dordrecht

PEC Zwolle

Gaziantepspor

Heracles Almelo

2019 - 2020 FC Groningen

2007 - 2008 Beauvais

Valenciennes FC

Almere City FC

AZ Alkmaar

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur

Vincent Janssen

15 juni 1994 - Heesch

Nederlander

8 maart 1986 - Saint Brieuc

Cihat Celik

2 januari 1996 - Oss

FC Oss/TOP Oss

Celik Zenica

TOP Oss

Nederlander

29 augustus 1995  - Oss

Teun van Grunsven

RKSV Margriet

O.S.S.’20

16 januari 1987 - Oss

Nederlander

FC Dordrecht

Gaziantepspor

2019 - 2020 FC Groningen

Indrukwekkende staten van dienst, maar helaas niet compleet. 
Vul de ontbrekende gegevens op de paspoorten in.

8 maart 1986 Saint Brieuc

Cihat Celik

FC Oss/TOP Oss

Celik Zenica

TOP Oss

Teun van Grunsven

RKSV Margriet

16 januari 1987, Oss

FC Dordrecht

Gaziantepspor

FC Groningen

2007-2008 Beauvais

Valenciennes FC

Vincent Janssen

15 juni 1994, Heesch

Nederlander

Almere city FC

AZ Alkmaar

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur

29 augustus 1995, Oss

Nederlander
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Bart van Hintum

16 januari 1987 - Oss

Nederlander

TOP Oss/FC Oss

FC Dordrecht

PEC Zwolle

Gaziantepspor

Heracles Almelo

2019 - 2020 FC Groningen

Sport

WINNEN WINNEN WINNEN!
Wat kon men in 1953 winnen bij De Stem/Brabants Dagblad als winnaar van de Tourpoule?

Je bent op zijn zachtst gezegd erg stom wanneer je een bal in eigen doel trapt. 
Hoe heette de eerste Nederlander die bij het Nederlands efl tal een eigen doelpunt scoorde?

Welke judoka werd dit jaar Nederlands kampioen bij de heren onder 18 jaar tot 55 kg?

Hij/zij onderging een transplantatie, maar won verschillende medailles bij de Olympische Spelen.
Over welk Oss’ talent gaat dit?

De mannen van MHC Oss waren ook héél dichtbij een mooie prijs: promotie naar de Overgangsklasse. 
Ze haalden het alleen nét niet. Wie was te sterk in de � nale van de play-o� s?

Maarten van der Weijden zwom samen met een Osse sporter een deel van de Elfstedentocht.
Wie was dat?

De Osse handbalclub Olympia’89/DOS’80 heeft met ingang van volgend seizoen een nieuwe naam. 
Leden konden kiezen uit 5 namen, maar welke naam is het uiteindelijk geworden?

Amazone Sanne Voets uit Berghem won weer eens een NK-titel, hartstikke knap! In mei haalde ze deze 
titel binnen met haar paard Demantur. Welke score haalde ze in de � nale?

In onze gemeente hebben we nog meer Nederlandse kampioenen. Zoals de sporters van Gesposs! 
Welke titel haalden zij binnen?

Een (levende) aap

Ben Stom

Laurens Wilms

Sieb Stiemer

Ijsseloever, Ijsselstein

Trudy van der Graaff 

Dinamico

82%

NK Waterbasketbal
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Oss heeft een naam hoog te houden als sportstad. De stad heeft menig sporter voortge-
bracht die presteert op regionaal, nationaal of internationaal niveau. Bij deze vraag gaat het 
in totaal om tien foto’s. Daarbij is het de bedoeling om te raden welke sport het betreft of bij 

welke sport het gebruikt wordt.

Oss heeft een naam hoog te houden als sportstad. De stad heeft menig sporter voortge-

Sport

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

1 2

3

4

7

8

9

5

6

squash duiken
skieen basketbal

skeeleren darts

hockey tafeltennis

voetbal schaken
10



Vruuger
Hoe heet dit gereedschap?

Hoe heet dit (slagers)gereedschap?

Hoe heet dit gereedschap?

Met welk gereedschap slaat de keurmeester het varken?

Andreaskruizen zijn welbekend. U ziet ze bij spoorwegovergangen, in SM-kelders en zelfs boven aan de zijkant 
van het museum Jan Cunen. Dit kruis is er echter niet neergehangen voor de sier. Echter de reden om dit kruis op 

te hangen had ergens anders mee te maken. Wat was de reden dat men dit Andreaskruis destijds aan het 
gebouw bevestigde?

Wat is het pseudoniem van de schrijver van het proefschrift “De criminaliteit van Oss”?

Waarvan was dit instrument de voorloper?

gebouw bevestigde?

Wiegmes

Worsthoorntje

Paalmes

Keurhamer

De gehaktmolen

Men dacht dat dit hielp tegen blikseminslag

J.B. Charles
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75 jaar bevrijd

Open Joodse Huizen

De Joodse familie Hes kreeg uitstel van deportatie omdat ze een verklaring hadden van huisarts Danby. Deze 
schreef dat hun dochter een besmettelijke ziekte zou hebben. Welke besmettelijke ziekte werd verzonnen om 

aan deze deportatie te ontsnappen?

Op 4 mei vond in Oss voor de eerste keer het herdenkingsprogramma Open Joodse Huizen plaats. Hiervoor wer-
den 6 woningen opengesteld. Wat zijn de adressen van deze 6 woningen?

Als het goed is hebben diverse straten bij de vraag hierboven dezelfde naam. Eéntje echter niet. De vraag luidt: 
welke struikelstenen liggen er bij dit adres?

Per 1 januari 1994 zijn er in de gemeente Oss ineens 4 struikelstenen bijgekomen? Wat is de oorzaak hiervan?

Het werd de familie Hes door deze ziekte verboden om hun huis te verlaten. Ze waren in feite dus gevangen in 
hun eigen huis. Wat was het adres van deze familie?

Op 3 september vertrok de laatste trein uit Westerbork richting Auschwitz. In deze trein zaten 19 Joodse 
Ossenaren. Slechts één van deze 19 overleefde Auschwitz. Op dit transport zat ook een Joods meisje wat later 

erg bekend zou worden. Hoe heette zij?

Roodvonk

Heuvel 79

Anne Frank

Omdat Berghem voortaan bij Oss hoort.

Hescheweg 22

Samuel v Zwanenberg

Ridderstraat 33

Grietje Marianna v Zwanenberg-Stoppelman

Ridderstraat 38

Antonett a Sophie v Zwanenberg

Ridderstraat 58

Floraliastraat 3

Louis Simon v Zwanenberg

Floraliastraat 23
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Wie?

Wa?

Wanneer?

Woar?

Wurrum?

Hoe hiet deze mens?

Wa was in 2019 de meest voorkomende achternaam in Oss?

Wanneer werd dees perd uit de sloot gered dur de brandweer?

Woar erregus stoat dees kunstwerk?

Wurrum was de Muifelbrouwerij afgelopen oktober in het nieuws?

Henk Zwaans

Van Erp

Rotonde Kantsingel/Gasstraat

7 november

Beste Bockbier van 2019 (3de keer)
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De nieuwjaarsduik van 2019 in Oss: er startten 181 mensen, 
maar hoeveel telden er o�  cieel mee?

Waar staat de  “Galgenberg” in Oss?

Bij welke wedstrijd wonnen een dame uit Oss en een dame 
uit Berghem dit jaar de Worldcup?

Hoeveel inwoners uit de gemeente Oss zijn vandaag, op de 
dag van de Osse Kwis, jarig?

Oss kreeg in 1399 stadsrechten. Wie bevestigde deze 
stadsrechten nogmaals in 1412?

In welk museum was dit jaar “De zaak Oss” te bekijken?

Op welke datum wordt de jaarlijkse 
TItus Tocht Oss gehouden?

De stellingmolen Nieuw Leven staat in de  
Nieuwe Brouwersstraat.  Hoe werd deze  molen vroeger ook 

wel genoemd?

Wie was er twee keer burgemeester van de gemeente Oss?

Welk beroep beoefende de burgemeester 
(naast o.a. wethouder) ondertussen nog meer uit?

Hoe werden in het allereerste natuurzwembad van Oss de 
jongens van de meisjes gescheiden?

Welke buurvrouw van de familie Flodder, is geboren in Oss?

Over Oss

176

Vorstengrafdonk/Paalgraven

Wheelchair dance sport

205

Hertog Antonius van Brabant

Museum der Koninklijke Marechaussee (Buren)

22 september

De domme kracht

Adrianus van der Steen

Arts 

Dmv gespannen gaas onder water

Marloes van den Heuvel
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Digitale postbode

Net als vorig jaar gaan we weer even ouderwets wat brieven posten. Stuur een mail aan de straat 
die het antwoord vormt op de eerste vraag en zet er @gmail.com achter. Is het antwoord Kerkstraat 
dan stuur je dus een mail naar kerkstraat@gmail.com Je komt dan direct de tweede vraag tegen. Je 

antwoord bestaat dus uit zes straatnamen. Succes!

Deze eerste straat is genoemd naar een Osse burgemeester die wel van een biertje hield.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tijdens de oorlog ver-
scheen er een illegale 
verzetskrant genaamd “De 
Sirene” in Oss. 
Op welke datum verscheen 
de eerste openbare uitgave 
van “De Sirene” ?

176

Vorstengrafdonk/Paalgraven

Wheelchair dance sport

205

Hertog Antonius van Brabant

Museum der Koninklijke Marechaussee (Buren)

22 september

De domme kracht

Adrianus van der Steen

Arts 

Dmv gespannen gaas onder water

Marloes van den Heuvel

burgemeestervandenelzenlaan@gmail.com

Orlandodilassostraat@gmail.com 

Marshallstraat@gmail.com

Esculaaphof@gmail.com

fi bulapad@gmail.com

condorstraat@gmail.com

23 september 1944
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1. 9.

2. 10.

3. 11.

4. 12.

5. 13.

6. 14.

7.

8.

15.

16.

2.

7.

12.11.

3.

8.

13.

4.

9.

5.

10.

14. 15. 16.

Kraak de kluis!

W e h b e r g

HuiskesEyequote

VDL Oijenze Zij

vd Krabben van Dijk 

E-fl ex Nagtzaam

Lidl De Postbode

Renewi

DTV

Jumbo

Gruithuizen

Boxss
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NIEUWSBLAD EN ADVERTENTIEKRANT

TEL ALLE E’s BIJ ELKAAR OP VAN ALLE BEDRIJFSNAMEN EN TREK ER TIEN 
VANAF. DIT CIJFER IS HET EERSTE CIJFER DAT JE NODIG HEBT VOOR DE KLUIS-
CODE. 

PAK HET AANTAL KEER DAT DE L VOORKOMT EN TEL HIER HET AANTAL KEER 
DAT DE LANGE IJ VOORKOMT BIJ OP. TREK HIER HET AANTAL KEER DAT DE O 
VOORKOMT VANAF, NU HEB JE DE TWEEDE KLUISCODE.

PAK DE HUISNUMMERS VAN HET VIJFDE LOGO VAN DE DERDE OPDRACHT 
TEL DEZE BIJ ELKAAR OP.  PAK HET HUISNUMMER VAN DE LAATSTE LET-
TER VAN DE EERSTE OPDRACHT EN TREK DEZE VAN DE VORIGE UITKOMST 
AF. TEL DAAR HET HUISNUMMER VAN HET LAATSTE LOGO VAN DE TWEEDE 
OPDRACHT BIJ OP, EN TREK VERVOLGENS HET HUISNUMMER AF VAN HET AL-
LEREERSTE LOGO VAN DE EERSTE OPDRACHT. NU HEB JE DE DERDE EN LAAT-
STE CODE VOOR DE KLUIS. BEWAAR DEZE GOED WANT DEZE HEB JE NOG 
HEEL HARD NODIG OP DE KWISAVOND. 

En dan het laaste cijfer wat je nodig hebt. 
Ga naar de site van een berucht Roemeens krijgsheer die in Oss zijn slaap-
kamer heeft. Hier vind je een klok op de homepage.  Pak van deze klok het 
tweede cijfer. 

Dit cijfer is het laatste cijfer dat je nodig hebt. Ga met deze vier cijfers naar 
deze locatie en probeer het slot open te maken met de code. Je hebt 1 po-
ging per team. 
(vergeet je teamnummer niet door te geven anders kun je geen poging wa-
gen).

Gaat het slot open dan kun je één Osse Kwismunt uit de kist halen en deze in 
je envelop stoppen bij het kwisboekje. Hiermee verdien je extra punten en 
strepen we een fout antwoord voor je weg dat je ongetwijfeld gemaakt hebt 
in je kwisboekje.  Hoeveel mazzel kun je hebben? 

Vond je deze puzzel gaaf om te doen dan maak maar meteen een afspraak 
bij deze ondernemer voor nog een avond plezier met je team.

Kraak de kluis!

7
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3
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Vruuger

Radio Zwetsbal, legaal in oew eige taal!

Schakel in op Radio Zwetsbal en luister goed naar 
de 10 muziekfragmenten die Hans van Erp 

(de Pudding) voor jullie draait. Vul hiernaast in 
welke muziekfragmenten wij aan elkaar geknipt 

hebben.
Om 19:45 en 20:45 uur komt het fragment langs!

Schakel op tijd in op www.zwetsbal.nl!

SUCCES!

Boven deze deur van de eerste 
marechausseekazerne in Oss lag een gedenksteen. 
Deze steen gaf inderdaad te denken. Hierop stond iets cryptisch 
geschreven.

Vraag: wanneer werd deze kazerne in gebruik genomen?

1852

Johnny Cash - Folsom prison blues

Herb Albert - Tijuana Taxi

Litt le Richard - Tutti   Frutti  

Klein Orkest - Over 100 jaar

Cliff  Richard & Young ones - Living doll

Milli Vanilli - Girl you know it’s true

Tammy Wynett e - Stand by your man

Ivan Heyle - De Wilde Boerendochtere

Mannenkoor Karrespoor - Lekker op de trekker

Ronnie Tober & Ciska Peters - Naar de kermis
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D-Bm-G-A             Brug: G-D-G-A-A

Muzikanten in jullie kennissenkring? Laat ze deze partituur spelen en je weet welk lied we zoeken!  

Muzikanten in jullie kennissenkring? Laat ze dit accoordenschema spelen! Welke wereldhit  is dit?

Hierbij een oude foto van een bekend Oss’ festival. Wat is er naast de 

mode nog meer veranderd sinds de editie op deze foto?

Een slagwerker in de familie of kennissenkring? 

Vraag hoe bovenstaande drumoefening heet:

L-R-L-L    R-L-R-R    L-R-L-L    R-L-R-R

Muziekvragen:

Muzikanten in jullie kennissenkring? Laat ze deze partituur spelen en je weet welk lied we zoeken!  

Famous intro!

Muzikanten in jullie kennissenkring? Laat ze dit accoordenschema spelen! Welke wereldhit  is dit?

Intro!

Two princes - Spin Doctors

De naam is nu Poposs ipv Poppos

Paradiddle

Rappers Delight - Sugar Hill gang (Chic-Good Times tellen we ook goed)
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Wiens broer kroop vaak in de huid van Prince Mohammed (trad op met June Lodge)

Uit welk land komt de bekende vogeltjesdans eigenlijk?

Welk merk motor horen we in het intro van Normaal’s Oerend Hard?

Welke zangeres van Mrs Einstein ging al een keer vaker naar het Eurovisie Songfestival met een andere 
band?

Hoe heet de dochter van Carel Verbrugge die dit jaar tweemaal in een uitverkocht AFAS live 
stond, ter ere van haar 75-ste verjaardag?

Welke Johnny was naast Tim Griek verantwoordelijk voor het eerste hitalbum van André Hazes?

Welke Sam beweerde vroeger, toen hij nog een zij was, niet verslaafd te zijn?

Aan welk Brabantse duo heeft de Duitser Michael Engels twee van zijn bekende(re) hits te danken?

Welke Johnny zong een van de bekendste smartlappen over drank, maar drinkt zelf geen druppel

Welke Henk uit Zwartemeer houdt enorm van disco en zong daar zelfs een lied over?

Muziekvragen

Wiens broer kroop vaak in de huid van Prince Mohammed (trad op met June Lodge)

Muziekvragen
Beantwoord de onderstaande vragen

Broer van Umberto Tan

Zwitserland (Belgie ook goed rekenen)

Harley Davidson

Suzanne Venneker

Willeke Alberti  (Willy Huberti na Verbrugge)

Johhny Flodder/Coen van Vrijberghe de Coningh

Sam Bett ens (Sarah)

De gebroeders Ko

Johnny Goverde (Jan Boezeroen)

Henk de Roo
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Foto van vruuger, Pinkpop! Welke Nederlandse artiest/muzikant zien we hier?

Wanneer speelde hij zelf met zijn band voor de eerste keer op Pinkpop?

Welke bekende band richtte Peter Green rond 1967 op? 

Welke band maakte verschillende videoclips met vermiste personen bij hun bekendste (wereld)hit?

Welke Nederlandse meidenband gaf hun laatste optreden op de TT van Assen in 1986?

Welke zanger krabte wat aan zijn hond op verzoek van TROS en NCRV?

Welke band heeft als enige band ter wereld op alle 7 continenten getourd?

Welke bekende band kent sinds 1976 nog steeds dezelfde bezetting?

Welke band kwam in 2 verschillende bezettingen onder dezelfde naam 2x naar Nederland in 2015?

De zanger van deze band is morgen precies 4 jaar geleden overleden. Welke band zoeken we?

Welke Nederlandse band scoorde maar liefst 88 gouden/platina en dubbel platina platen?

Van welke Rotterdamse band kwam dit jaar een biografi e uit die door de zoon van de zanger werd 
geschreven?

Wanneer speelde hij zelf met zijn band voor de eerste keer op Pinkpop?

Welke bekende band richtte Peter Green rond 1967 op? 

Welke Nederlandse meidenband gaf hun laatste optreden op de TT van Assen in 1986?

Welke bekende band kent sinds 1976 nog steeds dezelfde bezetting?

Welke band kwam in 2 verschillende bezettingen onder dezelfde naam 2x naar Nederland in 2015?

Welke Nederlandse band scoorde maar liefst 88 gouden/platina en dubbel platina platen?

geschreven?

Bandjes...

Jack Poels

1992

(Peter Green’s) Fleetwood Mac

Soul Asylum

Babe

Huub van der Lubbe (de Dijk)

Metallica

U2

UB40

Motorhead

BZN

The Amazing Stroopwafels
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Stukjes couplet of refrein van bekende  liedjes zijn hier vrij vertaald in het 
Oss’ dialect. Noem artiest en titel van de nummers die we zoeken:

We nèèje ‘r samen uit, mar toch zeige we hou-
doe. En misschien komme we oit nog terug noar 
aarde, wie zal ‘t zeige? Ik denk da ons gin man 
kwalijk nimt da we d’r uit nèèje. Zuggut oit nog ‘t 
zelfde zijn?

Net ès ‘t zaand wa zo dur oe vingers kan glippen, 
zo kan d’n dag da ok. Ès die daag vurbè goan 
zudde mijn oan oew zij hebbe um de weg te 
vijne..........

Sommige jongens kussen mijn, aander knu� elen 
mijn en ik vijn da ammol prima. Mar als ze gin 
knake hebbe, naai ik d’r uit.........

Iedereen goat uit en hèt schik, ik ben gewoon un-
nen achterlijke da ik thuis goa zitte, zonder iets. 
Ik kan er mar nie bè wurrum ze mijn liet goan. 
Och, wa zè’k toch allennig.....

Ik stoa op in d’n ovund, en ik heb niks te melden. 
Ik kom s’ mèrrrigus thuis en vuul nog steeds ‘t 
zelfde. Ik ben alleen mar muug. Man, ik zè allen-
nig mar muug en verveeld. Hé vrouwke, ik kan 
wel ‘n bietje hulp gebruiken.........

We lope dur de stroate langs de kroege van dees 
stad. Dees is onze naacht, vur ons same gemakt. 
Ik sluit m’n oge en goi alle taboes overboord. Ik 
kus oe op oew vel ès ‘n liefdestattoo........

Ik weet nie wurrum gij nie eerlijk doet. Ik geef 
oe m’n liefde, mar da boeit ouw niks. Dus wa is 
goed, en wa is fout, gift me een teken.......

Mijn kleine meid, is een lief klein ding, mar ze doet soms dinger woarda oe wenkbrauwe van goan 
fronsen. Als ge heur op vrijdaggenovund los loat dan witte al da ‘t eindigt in ‘n grote knokpartèèj.

Ge kunt hil de wirreld vertelle da ge noit m’n 
meid waart, ge kunt al m’n klere oanstoke als ik 
weg ben. Ge kunt al oe vriende vertelle wannen 
achterlijke ik waar, en mijn vur de gek houwe en 
um mijn laage oan te telefoon.......

Toen ik nog een kiendje waar, en echt ‘n schatje. 
Zin iedereen ‘moete toch es zien’. Hij is um op de 
vrete, mar wa wel arig is: nou ik nie zo klèin mer 
ben heb ik nog steeds verrekte wennig hoar.....

Toen ik nog noar school ging leerde ik noit niks. 
Ik zaat alleen mar te dagdromen en te waachte 
tot de bel ging. Ik ha ‘n bepaalde lerares woar ik 
indruk op wilde maken. Als ze opstond in de klas 
dan kleedde ik heur mi m’n oge uit.

Meug ik, beste mens, oe dochter ekkes lene? 
Hoewel dettie laacht, vuul ik dettie mijn nie 
vertrouwt. Meug ik da beste mens, ik beloof oe 
da’k m’n eige zal gedrage, net zoals gij da dint op 
onze leeftijd, net vurda ge gingt trouwe.

We zijn gin vrimde in de liefde, gij kent de regels 
en ikke ok. ‘n Volledige verbintenis is woar ik oan 
zit te denken, da zudde nie bè elken andere vent 
krijge. Ik wil oe vertelle wa ik vuul, ik wil ‘t oe 
loate begrijpe....

Toen ik nog ‘n jungske waar, ha ik wennig 
speulgoed. Ons mam zin dan altijd, makt nie uit 
jonge, gè het meer als de aander jong.  Ge meugt 
dan nie al te knap zijn, en ge meugt dan gin geld 
hebben. Mar ge zult nooit alleen zijn, want gij 
hèt...

Stukjes couplet of refrein van bekende  liedjes zijn hier vrij vertaald in het 

Vrije vertalingen

1. 2.

3. 4.

5.

7.

9.

11.

13.

14.

6.

8.

10.

12.
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Antwoorden:

Een artiest van liedje 14  was lid en het muzikale brein achter een andere bekende band. Welke?

Wat is de échte naam van de artiest van liedje 6?

Wat heeft de artiest van lied 2 met Andre Hazes te maken?

Vrije vertalingen

1.

2.

3.

4.

5.

7.

6.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Antwoorden:Antwoorden:

Vrije vertalingenVrije vertalingen

Europe - The fi nal countdown

Adamo - Vous permitt ez monsieur

Germaine Jackson/Pia Zadora - When the rain begins to fall

Rick Astley - Never gonna give you up

Madonna - Material Girl

Div. arti esten - Oh lonesome me

Cliff  Richard - Lucky lips

Billy Ray Cyrus - Achy breaky heart

Bruce Springsteen - Dancing in the dark

Barry Hughes - Ik wil op m’n kop...

Helene Fischer - Atemlos durch die nacht

Dan Baird - I love you, period

Haddaway - What is love

Georgie Fame/Alan Price - Rosett a

Animals

Harry Rodger Webb

De muziek van het lied C’est ma vie is gebruikt door Hazes, voor “ het laatste rondje” .
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Personen die je kent uit series/� lms van vroeger! 

De dame speelde een ondeugende meid in een bekende tv-serie/� lm, de man ernaast een ondeugende 
jongen in een jeugdserie, de jongeman ernaast speelde het zoontje van een bokser, en de rechtse knaap 
speelde een geadopteerde zoon in een tv-serie. Schrijf onder de foto’s de naam van de serie of � lm waar-

mee deze acteurs en actrice onsterfelijk zijn geworden:

Bingewatchers hadden met deze Ne� ix-serie wel 
eventjes werk. Het is dus een acteur die je moet 
kennen van een befaamde, goedbekeken Net� ix-
serie. Hoe heet deze acteur?

Voor deze persoon blijven we in Nederland. Hij 
speelde de hoofdrol in een  ver� ilming van een 

boek van Annie M.G. Schmidt. Hoe heet deze 
acteur?

De presentatrice van een � ctief radiostation dat in 
een Nederlandse serie te zien was op tv in de 

jaren ‘80. Hoe heet deze actrice?

Een bekende Nederlandse jeugdserie uit de zeventi-
ger jaren. Hoe heet deze acteur?

Personen die je kent uit series/� lms van vroeger! 

Van de tillevisie!

serie. Hoe heet deze acteur?

Een bekende Nederlandse jeugdserie uit de zeventi-
ger jaren. Hoe heet deze acteur?

Pipi (Langkous) Emil The Champ

Andres Parra

Rick van Gastel

Anna van der Staak

Erik van het Woud

Webster
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“Dat is frappant” dacht burgemeester Sievers toen zij hoorde hoeveel inwoners
haar gemeente heeft. Dat aantal bestaat uit vijf verschillende cijfers, het eerste paar
en het laatste paar vormen een kwadraat en dit is ook het geval voor het middelste
cijfer maar dit is geen één. Ook het gehele getal is een kwadraat en de wortel uit het

gehele getal is een priemgetal maar ook een palindroom.

Van hoeveel burgers is Lieke Sievers de burgemeester als het bovenstaande zou kloppen?

Het � guur hiernaast geeft de afstanden tussen Oss, Berghem en 
Heesch weer. Wat is de afstand van Oss naar Berghem? 
(Rond af op 2 decimalen)

Hiernaast is schematisch het voetbalveld van Top Oss te zien. 
De oppervlakte van de middencirkel is 78,54 m². De cirkel 
splitst de lijn op in twee gelijke stukken met een lengte van 
22m. De totale oppervlakte, veld en pad, is 7172 m². Het pad 
is het grijze gebied om het veld en is overal even breed. Wat is 
de breedte van het pad? Geef het antwoord in 2 decimalen.

Welk getal hoort op de plek van het vraagteken?

Speciaal voor de rekenwonders onder jullie!Speciaal voor de rekenwonders onder jullie!

Rekent er mar nie op

Mooi Volendam

Logica

Berrige!

Hiernaast is schematisch het voetbalveld van Top Oss te zien. 

Foebelle

36481

20

3,67

3,60
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De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers in de Osse quiz is normaal 
verdeeld. De gemiddelde leeftijd is 42,6 jaar. Van alle deelnemers is 2,5 
procent ouder dan 60 jaar. Wat is de standaardafwijking in jaren? 
(Rond af op 2 decimalen) 

Bereken de 1.000 vel prijs voor een SRA3 
Preprint papier 170 Grs als het papier 
1495,00 euro per 100 kg kost?

Een Tesla en een Cadillac rijden elkaar tegemoet op een rechte weg. De Tesla 
heeft een snelheid van 80 km/uur en de  Cadillac 130 km/uur. Hoe groot is de
afstand tussen de auto’s één minuut voordat ze elkaar passeren?

Daan en Job moeten van hun trainer 2000 meter 
warmlopen op de  atletiekbaan (5 rondjes van 

400 meter.) Job loopt 2 km/uur harder dan 
Daan. Ze starten tegelijk en wanneer Job 

zijn 2000 m heeft gelopen, heeft hij 
Daan precies één ronde ingehaald. 

Hoe lang moet Daan dan nog 
lopen?

Het gemiddelde van zestien ver-
schillende positieve hele getallen is 
16. Wat is het grootste getal dat in
zo’n zestiental kan optreden?

Voor je ligt een hele grote pizza. 
Die mag je met (hele) rechte lijnen in 

stukken snijden. Hoeveel stukken kun 
je maximaal krijgen als je langs 10 rechte 

lijnen mag snijden?

Los op en geef de antwoorden in 2 decimalen: 

Rekent er mar nie op

Daan en Job moeten van hun trainer 2000 meter 
warmlopen op de  atletiekbaan (5 rondjes van 

400 meter.) Job loopt 2 km/uur harder dan 
Daan. Ze starten tegelijk en wanneer Job 

zijn 2000 m heeft gelopen, heeft hij 
Daan precies één ronde ingehaald. 

Hoe lang moet Daan dan nog 
lopen?

Het gemiddelde van zestien ver-
schillende positieve hele getallen is 
16. Wat is het grootste getal dat in
zo’n zestiental kan optreden?

Voor je ligt een hele grote pizza. 
Die mag je met (hele) rechte lijnen in 

stukken snijden. Hoeveel stukken kun 
je maximaal krijgen als je langs 10 rechte 

lijnen mag snijden?

€36,60

3,5 km

56

3 minuten

136

8,88

 t = 0,55 en t = 0,69

26



Wie vertolkte een prachtige persi� age op de Phantom 
of the Opera tijdens de Pronkzitting?

Hoe heet het zangduo van de nieuwe stadsprins, waar-
mee hij rond carnaval wel eens optrad?

Welke jeugdprins schopte het als eerste tot 
Stadsgrootvorst in Oss?

Wie was de tweede Vaandeldrager van de Stadsprins?

Welke ter ziele gegane kapel had in haar beperkt 
repertoire de begintune van de serie Ivanhoe?

Met welk vervoermiddel maakte Joop I zijn intocht?

Opsporing verzocht! Ze hebben -bij ons weten- nog niets verkeerds gedaan, maar toch hebben we deze prin-

sen afgebeeld met een balk over het gezicht. Aan jullie de taak om de juiste naam onder elke prins te zetten.
Opsporing verzocht! Ze hebben -bij ons weten- nog niets verkeerds gedaan, maar toch hebben we deze prin-

Opsporing verzocht! Ze hebben -bij ons weten- nog niets verkeerds gedaan, maar toch hebben we deze prin-

Opsporing verzocht! Ze hebben -bij ons weten- nog niets verkeerds gedaan, maar toch hebben we deze prin-

Opsporing verzocht! Ze hebben -bij ons weten- nog niets verkeerds gedaan, maar toch hebben we deze prin-

Carnaval

Prinsen Roaie!

Wie vertolkte een prachtige persi� age op de Phantom Doet hier iets

Buurman en Buurman

Rob Ulehake

Niemand (Wil Brocks is nog steeds de eerste)

Netdurneff e

Willy Jeep

Bjorn
John

Harold
Dave
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Hallo  

Deze vragen horen bij het -sinds vandaag verkrijgbare- plaatjesboek over historisch Oss. 
Je mag dit boek houden na a� oop van de kwis en lekker de plaatjes gaan sparen/ruilen. Het is een uniek mooi 
document over Oss geworden.

Koop bij één van de drie Jumbovestigingen in Oss een echte Osse kruidkoek. Laat de voorpagina van het Osse 
kwisboekje zien aan de kassa zodat de kassamedewerker kan zien dat je van de Osse Kwis bent. Bij het afrekenen 
krijg je van de kassamedewerker een setje stickers voor het Jumbo plakboek (normaal krijg je deze stickers pas bij 
€10,- boodschappen maar voor de Osse Kwis wordt vandaag een uitzondering gemaakt). Plak één van deze stic-
kers op de pagina in het kwisboek in het daarvoor bestemde vak en je hebt weer een punt gescoord. P.s. de koek 
kun je heerlijk oppeuzelen met je gehele team. Smakelijk eten!  En dan nu.......de vragen!

Welk telefoonnummer had hotel Luijk?

Foto 14 is nageschilderd door een voor Oss bekende schilder. Dit schilderij is onderdeel van de 
Jan Cunencollectie. Wat was de naam van deze schilder?

De ontwerper van het oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg 
heeft nog een ontwerp van

zijn hand staan in Oss. Waar staat dit ontwerp?

Hoe heet de straat waar dit pand staat?

Wat was het (tweecijferig) telefoonnummer van Acket?

Plak hiernaast één gekregen sticker uit het setje wat je gekregen hebt:

Pagina 10: Van Den Bergh en Jurgens groeide tegen de klippen op. Ze groeide zelfs zo snel dat ze in no time aan 
het buitenland gingen leveren. Door de enorme groei en vraag was er echter een land waar de invoerrechten zo 

hoog waren dat één van de margarinemakers daarom een fabriek begon om margarine te produceren in het 
buitenland. Heden ten dage staat dit fabriekspand daar nog steeds en is niet -zoals het meeste in Oss- gesloopt. 

In welke plaats staat dit pand?

Wat was het (tweecijferig) telefoonnummer van Acket?

Hallo  

22

Theo van der Steen

Bij het Maaslandcollege

Kleve

Van den Berghstraße

32
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Zoek de 10 verschillen
Omcirkel de verschillen op  onderste pentekening.
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Moete mar net wete!
Welk automerk zette voor het eerst een rijdende creatie op de maan?

Welk land heeft als enige ter wereld een vlag waarin geen van de kleuren rood wit en blauw voorkomt?

In welke Amerikaanse staat bestaat er een radiostation met de naam kut?

Welk bedrijf zette op 11-11 in een uur tijd 11 miljard euro om?

Welk kinderprogramma bestaat dit jaar maar liefst 50 jaar?

In Nederland zijn 3 plaatsen met een gelijknamige straat als het antwoord hierboven. Welke plaatsen zijn dat?

In welke stad zette een buschau� eur 12 dronken meiden uit zijn ondergekotste bus?

Welke Nederlander werd dit jaar het nieuwe hoofd van een bekende internationale gamestudio?

Wat is de voornaam van meneer de Uil, de nieuwslezer van de Fabeltjeskrant?

Welke voetballer (Eredivisie) wist als enige in één seizoen te scoren op:
 maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag én zondag?

In 1994 werd er een methode gezocht om de rookmelders te testen in de net geopende kanaaltunnel 
tussen Frankrijk en Engeland. Met behulp van welk voertuig werd dit getest?

General Motors (1971)

Jamaica

Texas (90.5FM)

Alibaba

Sesamstraat

Enschede Almere Nijmegen

Waalwijk

Hermen Hulst

Jacob

Hans Visser (MVV Maastricht

Stoomlocomotief
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BV’ers

Deze topsporters zijn allemaal uitgekomen voor het Nederlands Elftal. Wie zien we hier?

Welke 3 van deze voetballers/keepers  springen er uit om een bijzondere reden?

Waarom speelde nr 7 van deze lijst een paar jaar niet meer voor het Nederlands Elftal?

Wat is die bijzondere reden?

1.

6.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

7. 8. 9. 10.

2. 3. 4. 5.

De KNVB was niet blij met zijn transfer naar een buitelandse club

Abe Lenstra

Piet Kraak

Sander Boschker

Deze 3 zijn ook na hun 37ste uitgekomen voor Oranje, de anderen slechts tot hun 37ste

Piet Kraak

Sander Boschker

Abe Lenstra

Arnold Muhren

Frans de Munck

Jan Jongbloed

Faas Wilkes

Piet Schrijvers

Pim Doesburg

Edwin vd Sar
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‘t Is mar ‘n spelleke!

Doar kunde op bouwe!

Natuurlijk zijn er steeds meer spellen die je online speelt op je spelcomputer of 
smartphone. Van welke games zijn deze screenshots? Zorg dat je de juiste

 variant noemt. Let op: sommige games lijken op elkaar.

Bouw een bekend � guur na met Lego. We moeten natuurlijk kun-
nen zien wie het is. Gebruik hiervoor minimaal 25 Lego steentjes. 
Je mag ook de omgeving aankleden om duidelijk te maken om 
wie het gaat.

Maak een foto en zorg dat daarop jullie teamnaam en nummer goed 
te zien is. Plaats je foto op Instagram, Facebook of Twitter en gebruik in 
ieder geval de hashtag #dok19. (Zorg dat je account niet op ‘privé ‘ staat)!

Candy crush soda saga

Monument of 
Monument Valley Hay day Mobile Royal

Evil apples Dots & Co
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De kerk in ‘t midde houwe
In de Grote Kerk van Oss staan diverse beelden van heiligen. Velen zijn een martelaarsdood gestorven. 
Hoe kun je over het algemeen aan een beeltenis herkennen dat iemand als een martelaar is gestorven? 

In de Grote Kerk zitten 26 gebrandschilderde ramen. De mooiste voorstellingen zijn erin afgebeeld, allen 
opgebracht door de parochianen. Door de vele afbeeldingen heen zijn ook gezichten verwerkt van juiste 
deze parochianen. Dat het echt op Oss gebaseerd is kun je terugzien in diverse ramen. Zoals in de ramen 
die door de gebroeders Jurgens geschonken zijn. Daarop staat namelijk zelfs het wapen van Oss afge-
beeld. Maar er zijn meer ramen dan enkel deze twee met het wapen van Oss. Hoeveel ramen in de Grote 
Kerk bevatten het wapen van Oss?

 Zoals in de video van 412.tv te zien is, staat er een vaandel van de 
broederschap der Heilige Familie in de Grote Kerk van Oss. In heel 
de wereld waren er vele broederschappen die behoorden tot deze 
Heilige Familie. In de hoogtijdagen telde deze broederschap ruim 
700.000 leden. De broederschap zamelde ook geld in om wat zaken 
te bekostigen in de Grote Kerk. Wat herinnert er in de Grote Kerk 
naast het vaandel nog meer aan deze Broederschap der Heilige 
Familie?

In eerste instantie was de Grote Kerk opgericht als Sint Willibror-
duskerk. Met de grote Mariadevotie is deze benaming overge-
gaan in Maria Onbevlekt Ontvangen afgekort M.O.O. De St. Willi-
brordusverering ging ver in het Osse. Vandaar het zo genaamde 
Willibrordusputje, het beeld aan de zij-ingang van de kerk maar 
ook het beeld van deze heilige in de kerk. En wat te denken van 
de Willibrordusweg in Oss. Maar er is nog een etablissement 
vernoemd naar deze Heilige in Oss. Welk gebouw zoeken wij?

Een palmtak

4

Een gebrandschilderd raam

Clemens
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Jan Cunen antwoorden

Jan Cunen vragen

Vul hier de antwoorden in van de vragen die je mondeling hebt gehad bij museum Jan Cunen

Vul hier de vragen in:

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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Vincent van Gogh

Mathijs is in opleiding geweest 
bij Louis Meijer

Commandeur in de orde van 
Gregorius de Grote.

Erekruis pro ecclesia et ponti fi ce 
(in zilver!).

LadaMazda
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TEAMNAAM:

LadaMazda
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