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Inhoud envelop:
het Osse Kwis antwoordenboek.
waar zijn de vragen dan? Die komen op 27 december digitaal je mail ingevlogen op het door
het team ingeschreven e-mail adres om 19:00 uur. Alhoewel er zit al één opdracht in deze envelop
dus hup aan de gang ermee.
Juiste antwoord is:
het antwoord in het daarvoor bestemde kader is ingevuld.
het duidelijk te lezen is (zo niet dan geen punten).
als je digitaal een foto moet posten graag op een open account plaatsen en minimaal 14 dagen laten staan (zo niet dan geen punten).
Geheime opdrachten en buitenopdrachten:
die hebben we dit jaar niet i.v.m. een of andere pandemie.
Extra e-mail opdracht:
houdt het e-mailadres waarmee je je hebt opgegeven gedurende de avond in de gaten. Je
ontvangt daarop tijdens de kwisavond extra opdracht(ten) voor punten (kijk ook in je spam/ongewenst mailbox).
vergeet niet ook Twitter en Instagram in de gaten te houden. Je weet maar nooit!
Inleveren:
ingevuld kwisboekje op de juiste paginavolgorde met je teamnaam erop.
eventueel van belang zijnde attributen die je verzameld hebt.
inleveren tussen 23:30 en 24:00 uur in de drive thru (is alleen met de auto toegankelijk).
adres van de drive thru wordt via de live uitzending op 27 december kenbaar gemaakt.
te laat inleveren betekent geen punten.
Uitslag de Osse Kwis:
29 januari zal de uitslag bekend worden gemaakt via een live stream. Hiervoor ontvang je een link.
Zorg dat je team die avond beschikbaar is op de ingeschreven locatie en zorg dat je ingeschakeld
bent voor deze live stream.
Wat valt er te winnen:
Buiten de eeuwige roem om zijn er ook nog geldprijzen en wisseltrofeeën te winnen, maar daarover
meer tijdens de uitslagavond via de live stream.
Maar dan nog het allerbelangrijkste:
HOUD JE TE ALLEN TIJDE AAN DE CORONA REGELS!
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Succes en heel veul schik!
Organisatie De Osse Kwis.
Wij willen langs deze onsympathieke weg iedereen hartelijk danken die -op welke manier dan ook- deze
editie van de Osse Kwis wist mogelijk te maken. Ontiegelijk bedankt!
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Knutselen tijdens de Osse Kwis!
Het zijn saaie dagen zo net voor de Osse Kwis. Iedereen is opgelucht als het eindelijk
27 december is en je heel de avond je hoofd kunt gaan breken op onze opdrachten en
vragen. Daarom hebben wij voor jullie de eerste opdracht waaraan je alvast kunt beginnen. We hebben hier een bouwpakket van een wortel. Nu willen wij op 27 december dat je een foto post met de hashtag #dok20 en daarbij @ossekwis vermeldt. Wat
moet er op deze foto staan?
We willen een heuse sneeuwpop zien met
een das, hoed, knopen, ogen, mond en
natuurlijk deze wortel als neus. Hoe eerder
je het
post hoe blijer wij worden als
organisatie. Dus hup, aan de
slag aan deze aller- allereerste opdracht voor
de Osse Kwis.
P.S. Wees origineel want dat
levert altijd
punten op.

3

Vruuger

NIET
beschrijven
aub

Er staat een huisje op de dijk vlakbij Haren. Dit heette vroeger “De Sluis”. De naam
herinnerde aan de Harense of Diedense Sluis die er al in de middeleeuwen lag. In
1881 /1882 werd er een stoomgemaal bij deze sluis gebouwd. Dit heeft echter nooit
goed gefunctioneerd en is derhalve in 1899 weer gesloopt. De afbetaling van de
bouwkosten duurde nog 50 jaar. Wat was de reden dat de sluit zelden funtioneerde?
Door slordigheid vd machinist die vaak dronken was

Zie hier een foto van een reclameplaatje van Motorhandel vd Boom uit Oss. Wat was het telefoonnummer wat wij afgedekt hebben?
2893

Hoe werd de stoomtram tussen Oss en Veghel ook wel genoemd?
De goede moordenaar
Wanneer werden de laatste passagiers vervoerd met deze tram?
7 okt 1933
Hoe heette het tankstation (Citroëngarage) die in de jaren ’80 op de Berghemseweg
was gevestigd?
Van de(r) Loop
Hoe hiet(te) dees vrouwke?

Titta de Bijl
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Op d’n Heuvel vond in 1954 een groots volksvermaak plaats. Er werd 280 meter kabel gespannen tussen de toren van de Grote kerk en het Heuvelplein. Hoe heette de
stuntman die over deze kabel reed met zijn motor?
Jot Traber
Op welke datum werd de 30.000 inwoner van Oss ingeschreven bij de
gemeente?
1 maart 1960
Welke twee wethouders duwde de toenmalige burgemeester van Oss
(Jansen), in het water van het nieuwe combibad?
Spoormans

Van de Rakt

Loat ze mar komme!
Hieronder zie je drie wapens die met elkaar verwant zijn. Vaak wordt de
een voor de ander aangezien. Maar natuurlijk niet door jullie, toch? Hoe
heten deze wapens?

Strijdvlegel

Morgenster

Goedendag
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In welk jaar kreeg de Osse Rabobank haar eerste
pinapparaat?
1-4-1985

Waarvan was deze man de grondlegger?
De Harense Smid

Wie kent hem niet de Jo Peters alias de Loepekijker. Jaren lang voorzag hij de krant in
Oss van zijn welbekende en befaamde tekeningen met een knipoog naar de realiteit.
Zijn eerste tekening kwam uit in juli 1946. Net na de tweede wereldoorlog. Waar ging
deze eerste tekening over?
De nieuwe Osse gemeenteraad op weg naar de eerste zitting
Door het digitaliseren en door het schenken van vele
foto’s aan het stadsarchief (waaronder deze foto van Leo
van den Bergh) kwam de vraag vanuit de Werkgroep
Struikelstenen Oss of daar toevallig foto’s bij zaten van
Joodse mensen waarin het boekje “Stilstaan bij de struikelstenen in Oss” nog geen foto was. Want het wordt natuurlijk veel duidelijker als er bij de slachtoffers ook een
foto staat. Hier is het stadsarchief ingedoken en warempel kwamen ze een foto tegen van een nog visueel niet
bekend Joods gezin. Het bestaat uit een moeder, vader
en twee zonen. De gehele familie is vermoord uiteindelijk in Sobibor. Welk familienaam hoort bij deze foto?
Familie Diependaal
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In het telefoonboek van 1924 staat Oss al behoorlijk op de kaart wat betreft telefoonaansluitingen. Wat is de naam van het eerste bedrijf wat je tegenkomt met een telefoonnummer in de gids van 1924?
Acket
Wat is het beroep van diegene die onder de achternaam ‘Oss’ in deze telefoongids
staat?
Rund- en varkensslachterij
Hoeveel telefoonlijnen had Jurgens margarinefabrieken destijds?
9
Welk telefoonnummer had “Hoofd eener school”
Heistraat?
98
We kunnen aannemen dat als je met telefoonnummer 1 in de gids stond je als allereerste telefoon had in de gemeente Oss. Wie stond er met telefoonnummer 1 in deze
telefoongids?
Zwanenbergs slachterij en fabriek
Op welke datum werd het spoor bij Oss geëlektrificeerd?
29 september 1957
Welke kerk in de gemeente Oss is ontworpen door de alom bekende architect PJH
Pierre Cuypers die onder andere ook het Rijksmuseum in Amsterdam en het centraal
station van Amsterdam ontworpen heeft.
De nieuwe Sint Wilibrorduskerk in Demen.
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Waar vind je deze kunstwerken in Oss?

JFK baan/Schalkskampweg

Tournooiveld

Kersenboomgaard

Dit schilderij van Don Quichotte hangt op dit moment in museum Jan Cunen. In welk bedrijf hing dit kunstwerk daarvoor?
De Lievekamp

Waar kun je deze kruisbeelden vinden?

Johannes Zwijssenlaan

Vlasgaard
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Carnaval

Elk jaar organiseert de Raauw Ossekar het Maasland Carnavals Liedjes festival (MCLF)
daar zijn tot op heden 39 winnaars uit de bus gekomen. De volgende vragen gaan
over die winnende nummers:
Wat vroeg de Olijke Kouseband zich door het hele jaar af in het nummer
‘Carnaval Ge Bent Van Mij’ ?
Waarom ik loop te sjouwen van hun wieg tot aan mijn graf
Wat gebeurt er in het nummer ‘Moeder het is weer’ van Doet hier iets, met de klok
wanneer zij een boerenkiel en pet dragen?
De klok wordt stilgezet
Wie lag er lam tegen de lambrisering aan in het nummer van Kiep Kwajt in 2007?
Jan
Wie zijn onderstaande jeugdprinsen en in welk jaar regeerden zij:

Prins:

Prins:

Prins:

Prins:

Prins:

Bob I
(Bob Walters)

Jan Willem I
JW v d Graaf

Sjef I
Sjef Hoogstede

Dirk I
D vd Boogaard

Gica I
G Oratmangoen

Jaartal:

Jaartal:

Jaartal:

Jaartal:

Jaartal:

1995

2001

1973

1988

2005

Wanneer werd in Oss de allereerste jeugdprins geïnstalleerd?
21-01-1967
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Over Oss

Hoe heet de man uit Oss die als visser bijna 2 uur verloren ronddobberde op zee,
maar gelukkig gered werd?
Sander van de Pol
Welke Ossenaar haalde de finale van de Open Nederlandse
Pokerkampioenschappen?
Angelo Donders
Welke Osse zangeres werd gedwongen haar optreden te verplaatsen omdat zij weigerde om haar tattoos te bedekken?
Anneke van Giersbergen
Welke Osse schreef dit jaar haar debuutroman?
Marilou Nillesen

Welke beroepen worden uitgebeeld op het Tapijtplein (bij de Weverij/pa
rkeergarage)
dat hierdoor ook wel het plein van de ambachten genoemd kan word
en?
De botermaker

De slachter

De wever

De drukker

De vervoerder

De inpakster

De koekenbakker
Het pand van het café waar deze vraag over gaat, stamt uit 1980, het hanteert de
huidige naam sinds 1988. Welk café bedoelen we?
Le Brasserie
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Coronaroute

Corona houdt ons allemaal bezig. Het heeft zo’n beetje heel 2020 beheerst en we zijn er
helaas nog niet vanaf. We gaan een route rijden naar het episch centrum van de coronacrisis in het afgelopen voorjaar. We starten in Oss bij theater de Lievekamp en gaan naar het
Italiaanse Bergamo. Maar daar kom je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen!
Onderweg gaan we naar verschillende plaatsen die dit jaar in het nieuws geweest zijn. Volg
de route op de volgorde zoals hieronder aangegeven en noteer het aantal km’s die je met
de auto af zal leggen. Gebruik hiervoor Google Maps en kies altijd de snelste route.
1. De F1 race in Nederland ging niet door dit jaar. Het zou een prachtig evenement
worden, volgend jaar september weer een nieuwe kans. De laatste F1 race in Nederland
was in 1985. Navigeer naar de plek waar dit evenement eigenlijk plaats zou vinden.
2. Vanuit deze plek gaan we naar Engeland. Boris Johnson is veelvuldig in het nieuws gekomen door de Brexit en natuurlijk omdat hij zelf Corona heeft gehad. Navigeer via de kanaaltunnel naar het adres van de premier van Engeland.
3. In Frankrijk werd een leraar onthoofd na het tonen van een karikatuur in de les. Navigeer
naar het adres van de school van deze leraar.
4. De Ronde van Polen, de val van Fabio Jakobsen na duw- en trekwerk met Dylan
Groenewegen. Zoek de finishlijn op waar dit verschrikkelijke ongeluk gebeurde en navigeer
daar naartoe.
5. Wit Rusland, waar dictator Loekasjenko aan de macht is. Ondanks alle protesten
heeft hij de verkiezingen met overmacht ‘gewonnen’. Ga naar de plek waar de regering van
Wit Rusland huist.
6 Zweden kende lange tijd weinig Coronagevallen. Toch zijn ze halverwege oktober als
laatste land in Europa in een gedeeltelijke lockdown gegaan. Navigeer naar het adres waar
het brein achter de Coronamaatregelen in Zweden werkt.
7 Het EK voetbal ging helaas ook niet door dit jaar. Dit jaar zou het EK door heel Europa
gehouden worden. Navigeer naar het stadion in Duitsland waar verschillende wedstrijden
gespeeld zouden worden.
8 Dan als laatste naar Bergamo, de route eindigt bij het Papa Giovanni XXIII hospital,
waar vele coronapatiënten zijn opgenomen. Navigeer daar naartoe.
Noteer het totaal aantal kilometerss dat je hebt afgelegd:

6571 km
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Hoeveel Heilig Hartbeelden staan er in de GEMEENTE Oss?
7
Welke Ossenaar maakte zijn opwachting bij Wie van de drie afgelopen november?
Bas Verwijlen
Een modezaak in Oss brengt kookboekjes uit voor hun jaarlijkse thema Ter Horst van
Geel bakt. Voor de hoeveelste keer is hiervoor speciaal een kookboek uitgebracht??
Voor de tweede keer

Rondum Oss
In welke dorpskern van Oss staat een kunstwerk wat symbool staat tegen de herindeling met Oss? Noem ook de straat.
Berghem
Welke Megenaar zorgde er 100 jaar geleden voor dat Oss 99 jaar geleden op het
stroomnet van de PNEM werd aangesloten?
Willem Kipp
Welke kapel speelde met carnaval meerdere jaren bij 3 uurkes vurraf en/of 3 uurkes
vurraf café?
De Predbant
Welk telefoonnummer had in café Willems in herpen in het jaar 1932?
1
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2
3
4
5
6
7
8

Welke spreekwoorden worden
hier uitgebeeld in emoji’s?

1

De een zijn dood is de ander zijn brood

2

Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen

3

De appel valt niet ver van de boom

4

Je weet nooit hoe een koe een haas vangt

5

De draak heeft zijn eieren gelegd

6

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan

7

De soep wordt nooit zo heet gegeten als zij wordt opgediend

8

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens
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Wanneer er sinds het begin van onze jaartelling géén schrikkeljaren zouden bestaan,
welke datum zouden we dan op 26 februari 2020 hebben gehad?

11 juli 2021
Bij welk orkest speelde Jan van Oort, de bedenker/schrijver/tekenaar van Paulus de
Boskabouter?

Bij het Amsterdamse concertgebouworkest (echte naam Jean Dulieu)
Welk zoogdier heeft maar één neusgat?

De Tandwalvis (Odontoceti)
Welke vrouw stond afgelopen jaar als hoogste Nederlander genoteerd op de lijst van
rijkste mensen ter wereld van Forbes?

Charlene de Carvalho-Heineken
Voor hoeveel geld kocht Joop van der Ende het Circustheater in
Scheveningen?

Voor één gulden
Sir David Attenborough Is werldwijd bekend als stem bij natuurdocumantaires. Maar
ook betekende hij iets voor de sport. Wat verandere dankzij David in de sport wereldwijd?

Tennisballen werden geel ipv wit, voor betere zichtbaarheid
Hoe heet de uitvinder van het winkelwagentje?

Sylvan Goldman
Naar welke Russische minister werd een niet zo’n lekkere cocktail vernoemd?

Vjatsjelev Molotov
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Hoe wordt het tijdstip genoemd waarop de meeste mensen tv kijken?
Prime time
De jongen op deze foto was een inspiratiebron voor een lied
wat nog steeds in de top2000 staat.
Noem naam en artiest van dit lied
Frank Boeijen groep - Zwart Wit
Hoe heette deze jongen?
Kerwin Duinmeijer/Kerwin Lucas
N.a.v. welk bijzonder nieuwsbericht plaatste een bekende online winkel deze review?
Metro die op walvisstaart/kunstwerk reed/landde

Op de tekening hiernaast een dwarsdoorsnede. Waarvan is deze
tekening een doorsnede?
(Spoor)rails

Hoe heet deze acteur, met doorgaans weinig tekst, die we
nog kennen van vroeger?
Lou Ferrigno
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Muziek
Welke artiesten zie je op onderstaande foto’s?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Desiree Manders (Des’ree)

6

Helmut Lotti

2

Edsilia Rombly

7

Marco Borsato

3

Frans Duijts

8

Rene Schuman

4

Gerard Joling

9

Tino Martin

5

Glennis Grace

10

Tooske Ragas

Deze artiesten hebben allemaal iets gemeen, naast het feit dat het zangers en zangeressen zijn. Maar eentje hoort er niet bij. Welke artiest hoort er niet bij, en waarom
niet?
Frans Duijts hoort er niet bij: de rest heeft allemaal ooit meegedaan met de
Soundmixshow van Hennie Huisman
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Ut liedje en ’t verhaal

Niet iedereen luistert even aandachtig naar de tekst van een liedje. Vaak is
een leuk melodietje al genoeg om iets mooi te vinden. Maar hier leggen we
jullie even netjes uit waar de nummers over gaan. Aan jullie om de titel van
het nummer te zoeken. Artiest hoef je niet te vermelden.
We weten nie of de zanger van dees liedje stoned is of kei zat, mar hij sjachert vrolijk
op huis oan, en hij vuult z’n eige lekker. Hij hoeft zelfs gin siegrèt mer vurda’t ie noar
zunne nest goat, denkt ie. Hij had dieje avond ’n vrouwke beledigd en gezeegd da
ze unnen achterlijke naam had. Doarum ha zij ‘m in z’n gezicht gekliekt en ok nog
zunne stoel afgevat. Doarna wit ie er nie mer veul van, mar hij vuult z’n eige toch nog
steeds kei goed!
Feels like flying (Racoon)
Een verrekkenis laastig incident bè de buurvrouw van deze zanger. Doar goa dees
liedje over. Hoe da ’t beest er is gekomme wit gen man, mar de bel ging en doar
stond ’t inèns! Bende moi kloar mee. Ging da verrekte beest ok nog es oan de mat
stoan te knauwe!
Paard in de gang (André van Duin)
De vrouw of vriendin van deze zanger kan net doen wa ze wil: hullie mam vertellen
dettie verhuisd is, d’r bruur opstuuke dettie hum unne keer vûr zunne moel sloat,
durren hond opstuuke dettie hum unne knauw gift, z’n kleren verbranden…..en goa
zo mar deur. Mar z’n hart kán en wil ’t mar nie geleuve da ze ’n aander hèt anders
wordt ie kei gek, en vermoordt ie heur nieuwe geliefde, zo vreest ie…..
Eachy breaky heart (Billy Ray Cyrus)
Deze zanger zit ouwe foto’s te bekijke, en beseft z’n èige hoe snel de tijd wel nie is
gegoan. Goandeweg ’t liedje beseft ie steeds meer dettie vruuger docht da ’t altijd
zo zu blijve, mar de realiteit hèt ‘m inmiddels ingehoald. Hij is nie bepaald fan van alle
moderne ontwikkelingen en weemoedig denkt terug oan zunne jeugd. Hij kon toen
ok nog nie wete da ’t ammol zu veraandere.
Het dorp (Wim Sonneveld)
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Muziek
Ut liedje en ’t verhaal

Deze zanger lijkt unne grote dierenvriend, want hij wil mensen die bont dragen wel
wa oandoen! Hij vertelt in het nummer wa hij ammol met dees mensen goat oanvangen. Op ’t eind van ’t liedje blijkt echter dettie zèlluf ok nie echt unne grote dierenvriend is, want mè ’n aander diersoort hèt ie zelf boze plannen!
Madammen met een bontjas (Urbanus)
Dees band zingt over ’t gejaagde lève wa iedereen mar wil lèije. Overal zijn we druk
mee. Dees moet, da moet. Mar wa nou als ’t dan innèns ammol afgelope is? Da stoade mooi te kijke met al oew geld, diploma’s en noem ’t gelijk mar op! Doar hedde
dan verrekte wènnig mer oan!
De Bom (Doe maar)
De zanger van dees band lupt op vakantie over stroat in een nie zo frisse wijk, woar
d’r ’n poar naast ‘m komme lope die nie veul goeds van plan zijn. Ze willen zunne
ketting ‘kope’ vur unnen habbekrats. Hoe da da aflopt krijge we nie te heure, mar wa
loater ligt ie ’n ieder geval oan ’t zwembad mi unne cocktail, en doar komt er enne
oan ‘m vroage of ie wa beters/sterkers wil. Op’t eind van ’t nummer kumt ie tot de
conclusie dettie ’t doar nie fijn vond, mar juist ge-wel-dig!
Dreadlock holiday (10CC)
Dees zangeres kan echt nie zonder. Ok al wil hullie pap da ze doar iets oan goat
doen, ze verrekt ‘t! Ze wil op zich misschien wel stoppe mar ze hèt sowieso gin tijd of
zin um 10 weke van de radar te verdwijne. Iedereen zal dan denke da ze ’t vort rustig oan doet, mar da is toch nie zo, da wit ze al. Ge hoeft heur niks mêr te lere. Als ge
denkt da ze depressief is, ja da klopt, en nog unne kwak meer wa d’r speult, mar ze
goat doar écht nie vûr loate behandele in zo’n kliniek!
Rehab (Amy winehouse)
BONUSVRAAGJE: Deze pianist heeft z’n sokken te drogen
gehangen. Er zijn meerdere tonen die vaker voorkomen op
de kachel, maar er is één toon waar de ene keer
wel en de andere keer géén sok ophangt. Welke
toon/noot bedoelen we?
antwoord is C
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Hieronder staan allemaal clubnamen, maar ze zijn één lettertje te kort of te ver in het
alfabet gegaan.
LID NTR

MHC OSS

CZMBNJBP

Dynamico

LW CNU

KV DOT

O.S.S.’20 mag niet door in de KNVB Beker. Tegen welke club zouden ze
eigenlijk spelen?
Katwijk
Voor de heren van MHC Oss zat het bekertoernooi er al op. Ze verloren van Ede met
2-3. Wie scoorden namens de Ossenaren in dat duel?
Raphael Korse en Olaf Zonnenberg
Voor de derby tegen FC Den Bosch mochten drie spelers van TOP Oss niet meedoen
vanwege een positieve coronatest. Wat was er zo bijzonder aan die testen?
De uitslagen bleken niet te kloppen, ze hadden gewoon mee kunnen doen.
De korfballers van KV DOT waren bezig met een goed seizoen. Ze stonden tweede
voordat de eerste coronagolf de competitie stillegde. Wie staat er eigenlijk laatste in
de competitie van DOT?
DKB
Twee stafleden, zes spelers en verschillende vrijwilligers liepen corona op tijdens een
wedstrijd van Dynamico. Tegen wie was deze wedstrijd?
Hellas
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Germain de Randamie is de nummer 1 op de wereldranglijst van de Bantamweigt
Division van de UFC. Waar traint deze wereldtopper?
Van Buel Sports in Oss
Waar gaat de MXGP in Oss gereden worden?
De Witte Ruysheuvel
De waterpolodames van Arethusa hadden pas een wedstrijd gespeeld dit seizoen.
Tegen wie was dat en wat was de uitslag?
ZPC De Hof, 4-15 winst voor Arethusa
Hoeveel punten pakten MHC Oss Heren 1 en Dames 1 SAMEN in de competitie totdat
de competitie stil werd gelegd?
15 (2 voor de dames, 13 voor de heren)

Welke spelers uit de stad Oss, ouder dan 20 jaar, spelen op dit moment in de
Eredivisie?
Bart van Hintum (FC Groningen)

Luuk Koopmans (ADO Den Haag)

Richard van der Venne (RKC Waalwijk)

Mitchell van Bergen (SC Heerenveen)
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Dûr Mekare 1

Wobine Buijs

Jan Marijnissen
Joris Brukx
Dûr Mekare 2
Houwt oewuh moel
Agge mar schik het
Un pilske vatten
Dûr Mekare 3
Kleine Koolwijk
Deursen Dennenburg
Teefelse Wetering
Dûr Mekare 4
Grote Kerk
Museum Jan Cunen
Hotel de Weverij
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Dûr Mekare 5

Boterfabriek
Mettegeupel
Bende van Oss
Pêrdesprong:
Jan Cunen
Vrije Vertalingen:
Anita Meijer - Why tell me why
Kristan Anders - Geh nicht vorbei
Brotherhood of men - Save your kisses for me
k3 - Heyah mama
Willy Nelson - On the road again (div artiesten mogelijk)
Michael Jackson - Dirty Diana
Neil Diamond - Sweet Caroline
Engelbert Humperdink - Please release me
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Wat zechie? (Doventolk)

En dan nu de volgende ronde
Wa’n joar:
Ziggy Pleunis
€2778,00

Curll Jam, Pluusj, TMF, Tafelronde 73
31 januari 2020 23.00 Britse tijd
Pêrdesprong:
Hooghuis
woar of nie woar?
WAAR
Donzen dekbeddenstelling
Deventer Sinterklaas

X
X

Gelderland zonder ondergoed
Verliefdheidsverbod Turkije

X

Rode auto’s Luxemburg
Seks in het donker
Illegaal dronken

X
X

NIET WAAR

X
X
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Wat zechie? (Doventolk)

Mijn vraag aan jullie, wanneer was de laatste lockdown?
Achterstevûrre
Dennis Jones - Heart of gold

Lennard Landman - Overal lagen peuken
Jeffrey Heesen - Mag ik de zon laten schijnen
Dennis Sjaak en Peer - Ik zit aan de grond Marie

Klooiers en Doet hier iets - Moeder het is weer mis
Getekende clips
1						2					3
Queen

				

Dire Staits

Coldplay

1						2					3
Gorillaz					Gotye

K/DA

1						2					3
Art of noise					

A ha

Blockhead
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Pêrdesprong:
Lolbroek
Stukskes mens:
NEUS 1:

Beau van Erven Dorens

NEUS 2:

Jan Smit

NEUS 3:

Marco Borsato
Vruuger:

Molensteen ( die steen met ‘1866’ is dus een overblijfsel van de molen die blijkbaar
ooit stond op de hoek van de Kruisstraat en het Walplein.)
Dat was een afslag naar het fabriekslijntje
Liemenstraat
Kinderzorg
Fannie Blankers Koen
25

NIET
beschrijven
aub

Ronde 5
Dûr mekare: snipperclips:
HORNBACH

3

2

1

4

CUP A SOUP

5

4

3

2

1

CENTRAAL BEHEER

3

1

2

4

Wat zechie? (Doventolk):
Welk woord is dit? Bullshit
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N
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Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet je je mailadres waarmee je ingeschreven hebt in de gaten houden vanavond! Succes!

1

Ton Kemkens

2

Bennie v Zantvoort

3

Jorg Zwaans

4

Hans van der Lee

5

Leon Thé

6

Odette Grundeken

7

Tessa van Zadelhof

g
a
a
r
v
n
l
e
i
Ma werk
s
i
u
h
t
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Namen van appartementencomplexen in Oss
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Muziek
Al enkele jaren een vast gegeven tijdens de Osse Kwis: Radio Zwetsbal. Om 19.45 zal
DJ Hans v Erp een tiental intro’s voorbij laten komen op de radio. Schrijf hieronder
de titel en de artiest op. Mocht je niet alles goed gehoord hebben, geen paniek: om
20.45 wordt alles herhaald.
PS. Zwetsbal is te beluisteren via www.zwetsbal.nl Je kunt natuurlijk ook de Zwetsbal-app downloaden via Google Playstore (Android) én de Appstore (macOS).

1

Terence trent Darby - Dance little sister

2

Midnight Oil - Beds are burning

3

Marty Robbins - El Paso

4

Sandy Shaw - Puppet on a String

5

ABBA - Waterloo

6

Lionel Richie - Dancing on the ceiling

7

Pat Banatar - Love is a battlefield

8

Rick James - Superfreak

9

NIco Haak - Honkie tonkie Pianissie

10 Tiffany - I think we’re alone now
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Muziek

Hoe komde d’r op!
Veel bands hebben hun naam niet zomaar random gekozen. Achter veel
bandnamen zit wel een verhaal. Welke bands zoeken wij hier?
De naam van de groep is afgeleid van de primaltherapie waarbij patiënten worden
aangemoedigd te schreeuwen, te slaan en te huilen naar voorwerpen om hun gevoelens te uiten.

Tears for fears
Deze band ontleende haar naam op drie verschillende manieren: Het eerste deel was
de verbasterde voornaam van een vriend van een bandlid, het tweede deel kwam uit
een reclame van Olympiabier, en het derde deel stond voor de nieuwe opleving van
de groep.

Creedence clearwater revival (CCR)
Dit Nederlandse viertal begon als close harmonygroup. Omdat het vier jongelingen
waren, werd later deze bandnaam gekozen. Zij traden op van 1955 tot ongeveer
1965. Zij stonden tijdens hun carierre zelfs éénmaal in het voorprogramma van The
Rolling Stones.

De Fouryo’s
Deze vier Spaanse zussen hadden een beroemde Flamemcogitarist als vader. Juan
Munoz. Zijn bijnaam luidde El Tomate. Naar aanleiding van deze bijnaam kozen de 4
dochters hun artiesten/bandnaam.

Las Ketchup
Deze band noemde zich in eerste instantie de Marsrepen, maar daar was Mars zelf
niet zo blij mee. Daarna namen ze de voornaam van een bandlid de overige bandleden kregen de bijnaam van de ‘haas’ in een hardloopwedstrijd.

Gerry and the pacemakers
De naam van deze band is een verbastering/bijnaam van dextro-amfetamine. Een
go-pil die veel militairen in oorlogsgebied kregen en slikten.

Dexies midnight runners
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Muziek

Iconische liedjes, letterlijk én figuurlijk! Welke liedjes vertegenwoordigen
deze icoontjes? Vul alleen de titels in.

November rain

Sultans of swing

Back to black

Sympathie for the devil

Het werd zomer

Hammer to fall

Born in the USA

I’m so exited
(Me so horny)

Blauwe ruis

(Harder dan ik hebben kan)
Hot ‘n Cold
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BO’ers

Wie (her)kent deze bekende Ossenaren?

Albert Kraus

Ruud v Nistelrooy

Rene Peters

Dave Strijbosch

Jeffrey Heesen

Tonnie v Schijndel

32
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Kleur dit idyllisch Osse stilleven
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