
Teamnaam:__________________________________



De Osse Kwis hoe werkt da eigenlijk? Lees deze informatie goed door voordat je aan De Osse Kwis begint.

Wat zit er allemaal in de envelop?

Voordat jullie aan de Osse Kwis beginnen is het verstandig om te controleren of jullie wel over alle noodzakelijke onder-
delen beschikken. In de envelop zitten de volgende voorwerpen:

-  dit kwisboekje met daarin de meeste vragen van De Osse Kwis
- Een USB-stick met diverse opdrachten 
- een vel papier met je teamnaam
- een sticker die je tijdens de kwis ergens op moet plakken

Wanneer hebben we het juiste antwoord gegeven?

Als jullie het goede antwoord hebben gegeven, natuurlijk. Let wel even op de volgende punten: 
- vul de antwoorden in de daarvoor aangegeven kaders in
- schrijf duidelijk want onduidelijke of onleesbare antwoorden worden fout gerekend

Wat houdt de geheime opdracht in?

Verderop in dit boekje vinden jullie de geheime opdracht. Aandachtspunten bij deze opdracht:
- zorg dat jullie teamlid op tijd aanwezig is in de Lievekamp (te laat betekent 0 punten)
- er wordt slechts één persoon per team toegelaten. Deze persoon mag geen telefoon of andere communicatie 
 apparatuur bij zich hebben. Dus ook geen tabletcomputer, smartwatch e.d.
- de opdracht duurt ongeveer 45 minuten. Daarna kan deze persoon jullie team weer gaan versterken

Extra e-mail opdracht?

Jazeker! Zorg dat jullie het e-mailadres, waarmee jullie je bij De Osse Kwis hebben aangemeld, gedurende deze avond 
in de gaten houden. Vanavond ontvangen jullie namelijk een e-mail van de organisatie met een extra opdracht. Als jul-
lie deze opdracht correct uitvoeren scoren jullie punten en misschien zelfs extra bonuspunten voor jullie team.

Kunnen we alle vragen lekker warm bij de kachel oplossen?

Helaas! Voor enkele vragen zullen jullie namelijk even de deur uit moeten. Het is natuurlijk overbodig om te zeggen, 
maar we doen het toch maar even: houd je altijd aan de wettelijke regels en zorg dat het veilig en gezellig is voor ieder-
een. De doe-opdrachten vinden overigens binnen de kern Oss plaats.  

Waar en wanneer moeten we het hele pakket weer inleveren? En wat moeten we inleveren?

Zorg dat de volgende spullen in de envelop zitten die jullie van ons gekregen hebben:
- het ingevulde vragenboekje met duidelijk je teamnaam erop.
- de ontvangen USB-stick
- het vel papier met jullie teamnaam
- eventuele attributen die jullie verzameld hebben tijdens de Osse kwis en die van belang zijn om mee te geven
- zorg dat jullie tussen 23:00 en 24:00 uur het boekje van De Osse Kwis weer inleveren bij de Lievekamp.

Te laat inleveren betekent helaas geen punten! De bar is open dus kunnen jullie met het hele team nog even wat drin-
ken. Daarbij kunnen jullie kennis maken met jullie concurrenten. Het bestuur staat dan ook open voor eventuele om-
kooppogingen. Op div beeldschermen zullen na ‘t inleveren ook een selectie van goede antwoorden voorbij komen!

Hebben wij nou gewonnen of niet?

Vrijdagavond 22 januari zal de uitslag van De Osse Kwis bekend worden gemaakt in Vivaldi. Zorg dat jullie erbij zijn met 
het hele team. Wellicht worden jullie uitgeroepen tot kwiskampioen en pakken jullie die avond de prestigieuze wissel-
troffee. Loopt het net efkes anders, dan rest  alleen het verdriet dat jullie op eigen kosten weg kunnen drinken. 

Wat kunnen we eigenlijk winnen?
- 1e prijs € 350,- eeuwige roem en een wisseltrofee 
- 2e prijs € 250,- 
- 3e prijs € 150,-
- laatste geworden? Oftewel: ‘ge hangt oan de loatste mem’. Niet getreurd:  jullie krijgen een poedelprijs. Zie deze 
 wisseltrofee vooral als motivatie om door te gaan en het in 2016 opnieuw te proberen
- voor iedereen is er natuurlijk een eervolle vermelding op onze website

Succes en heel veul schik gewenst!

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 tweede  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, 

Tessa van Zadelhoff, Eric Horvath en René van Rooij.

Sponsors en vrienden De Osse Kwis

vandaag
online besteld, 

morgen
gratis thuisbezorgd

www.derijksoss.nl

Teamfie!

Trots op Oss!

Natuurlijk hebben jullie een superteam samengesteld en gaan jullie het heel ver schoppen in deze tweede 
editie van De Osse Kwis. Wij zijn erg benieuwd hoe jullie quizhoofdkwartier eruit ziet. Maak daarom een 
teamfie (een selfie van het hele team) en plaats deze foto op de Facebook-pagina van De Osse Kwis. Natuur-
lijk verdienen jullie hier punten mee. Zorg dus dat je je teamnaam duidelijk vermeldt.

Plaats een foto over Oss waar je trots op bent op ons Instagram account OSSEKWIS Schrijf in het onderschrift 
bij de foto de naam van je team en het onderwerp van de foto. Gebruik de hashtag #ossekwis
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Waarom ging de geplande lezing van P.F. Thomése in de Osse Bibliotheek niet door?

Oss actueel

Waar zullen in het voorjaar 50  ‘zonnebloemen’  geplaatst worden?

Wie werd op 18 september onderscheiden in Berghem, en waarmee?

Hoeveel lampen werden er door gemeente Oss in de openbare ruimte vervangen door LED-lampen?

Hoeveel kandidaten uit Oss stonden er op de lijst voor de verkiezingen van de leden van 
Provinciale Staten en Waterschap Aa en Maas van Noord-Brabant op woensdag 18 maart 2015?

Zoals u misschien is opgevallen staat de Grote Kerk in Oss in de steigers. Onze vraag luidt:
Hoeveel verdiepingen heeft de steiger bij de Grote Kerk?

Een grote groep Ossenaren heeft gefigureerd in een film die geregisseerd werd door Frank 
Lammers. Hoe heet deze film?

Hoe heet het TV-programma met daarin o.a.  Rick Brandsteder dat afgelopen zomer in het centrum van 
Oss enkele rare opdrachten filmde, waarmee mensen geld konden verdienen?

Langs de weg van de Toekomst N329

Hij was te gast bij DWDD

Ageeth Ceelen, met de Gouden knol

9000

17

25

Of ik gek ben

Wie is de Sjaak?
4



Sport

Oss en omstreken is rijk aan clubs en verenigingen. Hieronder staan enkele (bewerkte) logo’s afgebeeld 
van clubs. Welke clubs uit Oss en omgeving (her)ken je?

TTV Herpen

FC Schadewijk

Gesposs

OBC Osse Bridge Club

G’68 Maasdonk
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Sporters en trainers zijn niet gek:  ook naast de sport kan er ook nog genoeg geld worden verdiend. Daar 
spelen bedrijven goed op in, want door de jaren heen zijn genoeg van onze vaderlandse sportsterren in beeld 
geweest om een bepaald product aan de man te brengen. Welke sporters/trainers maken of maakten recla-

me voor onderstaande bedrijven/producten?

1: EYE WISH GROENEVELD

2: MEDIA MARKT

3: PEIJNENBURG

4: ZIGGO

5: KNORR

6: M LINE

7: CALVÉ

8: KINDER BUENO

9: KPN

10: HEAD & SHOULDERS

Sport & reclame

Willem van Hanegem/gebr. vd Kerkhof

Louis van Gaal

Rinus Michels

Leo Beenhakker/AJAX-spelers/

Rafael van der Vaart

Joop Zoetemelk/Epke Zonderland

Pieter van den Hoogenband/Van Persie

Femke Heemskerk-Mark Tuitert

Sven Kramer

RAEMON SLUITER
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Oss is een sportstad zonder weerga. De stad heeft in de loop der jaren vele lokale, nationale en internationale 
kampioenen voortgebracht. Bezoekende sporters krijgen in Oss dan ook regelmatig alle hoeken van het veld te 

zien. Van welke clubs zijn deze hoeken?

D.O.T.  (Oss)

O.S.S.  (Oss)

T.O.G. (Overlangel)

De gemeente Oss kent veel sportverenigingen met elk, logischerwijs, hun eigen naam. Veel clubs maken 
gebruik van een afkorting. Hier hebben we drie clubs op een rijtje gezet uit de gemeente Oss, maar dan in 
een andere afkorting! Weet jij ze?

Sportvelden

1. 2.

2.

3.

4.

5.

1.

3.

4.

5.

Willem van Hanegem/gebr. vd Kerkhof

Louis van Gaal

Rinus Michels

Leo Beenhakker/AJAX-spelers/

Rafael van der Vaart

Joop Zoetemelk/Epke Zonderland

Pieter van den Hoogenband/Van Persie

Femke Heemskerk-Mark Tuitert

Sven Kramer

RAEMON SLUITER

Tennisvereniging TOZ

Atletiek Vereniniging Oss ‘78

Handbalclub KPJ Olympia ‘89

Voetbalvereniging O.S.S. 

Hockeyclub MHC Oss

Doel op tijd

Oefening staalt spieren

Tot ons genoegen
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Scheld- en/of bijnamen van families uit Oss en omgeving. Weet u de familienaam?

“De Poelak” 

“De Ridder” 

“De Mus” 

“De Pakkert” 

“ De Klokkefiets” 

“D’n Afdot” 

“D’n Ieseman” 

“De Zwemmert”

“De Teurhamer” 

“De Kunning” 

“D’n Eierkop”

“De Breemkont”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van wie bende gij d’r enne?

Manders of Vos

Van Rooij of Van Geurden

Vullings of Timmers

Van Grunsven

Strik

Reuvers

Van Bergen

Theunisse

Geurts

Nederkoorn

Van de Ven

Van Ballegooy
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Oss kent niet alleen de oude watertoren  in de Watertorenstraat, maar ook 
bij Organon/MSD staat sinds begin jaren ‘50 een watertoren. Welk lid van 
de koninklijke familie was 2 keer te gast bij Organon/MSD? 

Vruuger

Welke sponsor van de Osse Kwis is begonnen met een winkel in de Molenstraat, maar is sinds  1963 geves-
tigd aan de Nieuwe Hescheweg?

In welk jaar werden zij gesplitst in 2 verschillende bedrijven?

Een factuur uit ‘n ver verleden!
1927 om precies te zijn. Toen een telefoonnummer nog uit 2 cijfers be-

stond! Onze vraag: Van wie was deze factuur?

Waarvoor dient de rode stempel/zegel op de factuur?

Wat betekende de afkorting  ‘Fl.”  op prijskaartjes vroeger?

Hoeveel waarde in guldens vertegenwoordigde ‘n daalder?

Prins Bernhard

Josina Bloemsierkunst

2014

De Vet

Belastingzegel (voorganger btw)

Florijn

Fl. 1,50
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Vruuger

Hoe hiette deze markante mens?

Een suikerzakje met daarop een mooie foto van 
een café.  Het bestaat niet meer in deze hoedanig-

heid maar de naam is er nog steeds. Hoe heette 
dit café én de restanten die nog steeds te zien zijn 

in de gemeente Oss?

Gereedschap dat vroeger gebruikt 
werd. Hoe heet 

onderstaand gereedschap?

Kendum?

Hoe hiet dees stroat?

De Barierre, Geffen

Pieter Roskam

Hooghuisstraat

Honingraatstamper
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In welke straat in Oss zat cafe M&M’s?

Wat klopt er niet aan deze Osse vlag?

In 2007 werd een postzegel  van Unox rook-
worst uitgegeven. Hoeveel eurocent vertegen-
woordige deze postzegel?

Een bekend beeld uit Oss!

Welk jaar is dit beeld geplaatst?

Hoe heet dit beeld?

Wie is de maker van dit beeld?

Wat was de naam van deze bekende  sportman?

Wie’s da?

Kruisstraat

Hij staat ondersteboven

Louis Pardoel

44 eurocent

1981

Harlekijn

Kees Jansen
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Op welke weekdag valt volgens het Joodse geloof de Sabbat?

Waar ben je bang voor als je lijdt aan melanofobie?

Wat is de enige vijand van de Ijsbeer?

Hoe heet de goudvis in de TV serie “American Dad” ?

Hoeveel smurfen wonen er officiëel in het Smurfendorp?

Welke zanger was afgelopen jaar te horen in NS-reclames?

Welk Fries dorp heeft dezelfde naam als een plaats in Texas?

Hoe noemt men een metrisch gedicht van 14 regels?

Hoe noemt men de stenen doodskist van een mummie?

Welke planeet is gedegradeerd tot ‘dwergplaneet’?

UIt hoeveel kaarten bestaat een set Tarotkaarten?

Hoe wordt een geseponeerde rechtszaak genoemd?

Algemeen

Zaterdag

De kleur zwart

De mens

Klaus

101

Bob Dylan/Conor Oberst

Zurich/Harlingen

Sonnet

Sarcofaag

Pluto

78

Sepot
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kei kunst!
De  Osse Poëzieroute! Deze wandelroute voert u door het centrum van Oss langs diverse panelen 

met gedichten van Frans van Dooren, Jos Steegstra, Els van Stalborch, Wim van Til, Patty Scholten, 
Willem van Toorn, Serge van Duijnhoven,  Co Woudsma en Nazim Hikmet.  Welke van deze dichters 

zit regelmatig achter tralies?

Waar zit deze dichter gevangen?

Hoe heet het gedicht bij schoenenzaak Erren Ekstein?

Welke Osse kunstenaar ontving in maart 2013 het Osje van Verdienste?

Uit de collectie van  Museum Jan Cunen. Wat is de naam van onderstaand schilderij?

Wie was de schilder van dit 
schilderij?

Co Woudsma (Ander leven)

De Suikerspin

De Schakel

Joop Falke

Winterlandschap

Johann Bernhard 
Klombeck

Zaterdag

De kleur zwart

De mens

Klaus

101

Bob Dylan/Conor Oberst

Zurich/Harlingen

Sonnet

Sarcofaag

Pluto

78

Sepot
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Een detailfoto! Waar in Oss staat dit kunstwerk?

Een detailfoto! Waar in Oss staat dit kunstwerk?

Een detailfoto! Waar in Oss staat dit kunstwerk?

Welke Nederlandse cabaretier vergat dat hij een optreden had in Amersfoort?

De ‘Bende van Oss’ is in Frankrijk uitgebracht op DVD. Hoe heet de film in Frankrijk?

Welke ‘bewapende’ voetballer werd 11 sept jongstleden voor de tweede keer vader?

actueel

Raadhuislaan/naast Rabo

Burg vd Elzenlaan

Barbaraplein, Oss

Freek de Jonge

The Gang (une vie pour une vie)

Lionel Messi
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Doe-opdrachten!
Vaardig één van je team-

leden af  naar de Lieve-
kamp (Rabozaal) . Liefst 

iemand  sturen waarvan 
je weet dat hij/zij een bedrijvige filmliefhebber is!

 Graag om uiterlijk 19.55 uur aanwezig zodat we 
op tijd  kunnen beginnen met deze opdracht.

Stuur één van je teamleden  -gekleed in badkleding!-  naar  
Walstraat 40 in Oss. (Badkleding zonnebril én een badhand-
doek over de schouder). Daar zal onze huisfotograaf (Hans 
van der Poel) staan en iedereen op de gevoelige plaat vast-
leggen. Na het maken van de foto, ontvangt dit teamlid nog 
een speciale opdracht die hij/zij uit moet voeren.

Zorg voor voldoende warme ‘over’kleding ivm het weer!

Van deze tasjes zijn er in de loop der tijd vele duizenden verstrekt door de 
gemeente Oss. Opdracht: lever deze typische Osse tas in samen met de rest 
van de opgaven. Hiervoor krijg je maar liefst 20 punten extra. Doen dus!

Lever je tas (krijg je terug) vanavond in met daarin: 1 pak rijst 1 pak nasi/
bamikruiden 1 pak kroepoek en 1 flesje Ketjap.  (allemaal zo lang mogelijk 
houdbaar)

De verpakking mag niet aangebroken zijn. Hiervoor krijg je 10 extra punten. 
De producten krijg je niet terug, maar worden namens jullie allemaal inge-
leverd bij de Osse Voedselbank. Per houdbaar product 5 extra punten. Het 
langst houdbare ingeleverde product krijgt 5 bonuspunten.

20:00

21:30

Annie....

hou jij m’n nasi even vast

Vat geen Cowboy!

Raadhuislaan/naast Rabo

Burg vd Elzenlaan
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De vraag hieronder is misschien niet meteen duidelijk, maar een beetje creatieveling weet hem hopelijk
op slinkse wijze  te ontcijferen! SUCCES!

Ook deze opdracht zal ‘even’ vertaald moeten worden 
voordat je  deze kunt oplossen. Succes!

Da zinde gij ja.....

Sambalbij?!

Wie won de Libris literatuurprijs  in 2015?

Welke Osse familie van Indische afkomst speelt de hoofdrol in “ Asta’s ogen “?

In welke periode was Daan Scholte persfotograaf in Oss?

Adriaan van Dis

Familie Hoyer

1947-1966

295

275
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De Franse componist Revaux schreef het lied en bood het verschillende zangers aan, maar niemand leek geïnteres-
seerd. Na enig aandringen wilde Claude François dit nummer  dat  ‘For me’  als titel kreeg, in 1967 wel op de plaat 

zetten, mits het voorzien werd van een nieuwe tekst.  Later hebben meerdere mensen een hit gescoord met dit 
droevige nummer. Welk lied bedoelen we hier. Zowel de Franse als de Engelstalige songtitel tellen we goed!

Op welke vrolijke, militaire mars werd een tekst gemaakt over de ene testikel van Hitler,  de twee kleine 
testikels van Göring en Himmler en de ontbrekende testikels van Goebbels? 

(De mars werd later regelmatig gefloten in één van de bekendere oorlogsfilms).

Wiens moeder zong in het koortje van Elvis tijdens de live-opname van “Are you lonesome tonight?”

Wie kreeg dit jaar maar liefst 135.000 euro voor zijn geveilde muziekcollectie?

Wat heeft de overgave van Napoleon te maken met het Eurovisie Songfestival?

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

Muziekvragen:

Muzikant gezocht!

My way/ Comme d’habitude

Colonel Bogeymars

Whitney Houston’s moeder Cissy

Henk Westbroek

ABBA won met ‘Waterloo’ het E.S. in 1974

JUMP (Vanhalen)
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Searching my car, looking for the product, thinking every nigga’  is selling narcotics

Oh when I look back now that summer seemed to last forever

Ik woon onder de Moerdijk, in een rijtjeshuizenwijk

Nou ik verhoog het tempo, bezwete hoofden, grote ogen, ik ga lekker

One thing you can be sure of, i’ll never ask for more than your love

every lonely city where I hang my hat, ain’t as half as pretty as where my baby’s at

We hebben nachtenlang gepraat, tot de morgen kwam

Hij kwam hier wonen en we zagen het meteen; jenever houdt dit baasje op de been

Then what makes, then what makes, then what makes, then what makes

There was three young ladies in the school gym locker when I noticed they was lookin’ at me.

Onderstaande regels zijn letterlijke citaten uit liedjes. Onze vraag? Noem artiest en titel! SUCCES!

Muziekcitaten

Fuck tha police - NWA

Summer of 69 - Bryan Adams

Je wordt weer vent (in de shoarmatent - Huub Hangop

Lil Kleine/Ronnie Flex - Drank en drugs

Nothing’s gonna change my love for you- Glenn Medeiros/Westlife/George Benson

Is this the way to Amarillo - Tony Christie

Rocky - Don Mercedes

Leo - Ria Valk

Hey ya - Outkast

Walk this way - RUN DMC (Aerosmith) 
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Luister naar  de solo’s op de USB-stick : SOLOSS.mp3 en noem titel en uitvoerende artiest/band

Hoe heet deze zanger van weleer?

Wat zijn de titels van deze CD-albums waarvan je 
hier de (bewerkte) hoesjes ziet?

Solo!

Hoessie?!

Wereldberoemd nummer geschreven door Oscar Hammerstein II en Richard Rodgers voor  ‘n musical uit 1945.  
Door vele artiesten opgenomen, de bekendste uitvoering is die door ‘n band, die in eerste instantie als Gerry 

Marsden and the Mars Bars door het leven ging. Welke song bedoelen we?

Wham-Wake me up before you gogo

Drukwerk-Ik verveel me zo

Trockener Kecks-Hart en ziel

Beatles-Twist and shout

Los Lobos-La Bamba

Milli Vanilli-Girl i’m gonna miss you

Reo Speedwagon-Keep on loving you

Is this the way to Amarillo - Tony Christie

Joost Nuissl

Push the plow

Helemaal verliefd

Compton

Achterhoek Tsjoek

You’ll never walk alone
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Luister op de usb-stick  “Introsdok.mp3” en schrijf de uitvoerende artiest en de titel op. Succes!

Intro’s

1.  ___________________________________

2.  ___________________________________

3.  ___________________________________

4.  ___________________________________

5.  ___________________________________

6.  ___________________________________

7.  ___________________________________

8. ____________________________________

9. ____________________________________

10. ___________________________________

11.____________________________________

12.____________________________________

13.____________________________________

14.____________________________________

1.  ___________________________________

2.  ___________________________________

3.  ___________________________________

4.  ___________________________________

5.  ___________________________________

6.  ___________________________________

7.  ___________________________________

8. ____________________________________

9. ____________________________________

10. ___________________________________

11.____________________________________

12.____________________________________

13.____________________________________

14.____________________________________

Wanneer, en van hoe laat tot hoe laat kon de Sint dit jaar zwemmen in ‘t Osse Golfbad?

Welke voorstelling was er te zien in de Lievekamp op zaterdag 14 november?

The Carpenters

Frank Boeijengroep

George Baker Selection

Andrew Sisters

Fratelli’s

Scene

Tippa Irie

Frank en Mirella

Frans Halsema

Leila K

Gebroeders Grimm

Shaggy

Erste algemeine versicherung

Tina Turner

Jambalaya

Zwart/wit

Morning Sky

Rum and Coca cola

Chelsae dagger

Iedereen is van de wereld

Hello darling

De verzonken stad

Voor haar

Open sesame

Bloesjes en seringen

Oh Carolina

Ba ba banküberfall

(simply)the best

Advocaat van de duivel

5 dec van 10:00-15:30
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Op reis

Ton, eigenaar van een bedrijfsadviesbureau, en Martine eigenaresse van een speelgoedzaak, hebben een druk 
jaar achter de rug. Om even tot rust te komen na alle beslommeringen het opstellen van ruim 1000 WOB ver-
zoeken besluiten ze samen op vakantie te gaan. Neefje Pim van 8 mag mee. 

Ze vertrekken 18 mei voor 13 dagen naar de Spaanse kust (zie tabel hierboven). Natuurlijk dienen ze ook de 
gebruikelijke kosten voor het calamiteitenfonds te voldoen. Bij hun reis willen ze een annuleringsverzekering 
afsluiten want je weet nu eenmaal nooit wat er nog kan gebeuren, welke 6% van de totale reissom bedraagt. 
Daarnaast dienen ze eenmaal € 37,50 aan administratiekosten te betalen.

Ze besluiten buiten het reisbureau om een retourtje taxi te bestellen naar Schiphol dit doen ze bij goedkoop-
naarschiphol.nl. Ze vertrekken vanuit het schitterende centrum van Oss en stappen op de taxi voor La colline 
op de heuvel waar ze bij de terugkeer van hun reis ook weer afgezet zullen worden.

Wat zijn de totale kosten voor Ton en Martine samen met hun neefje Pim?

En wat zouden ze kwijt geweest zijn als ze met de trein naar schiphol zouden zijn gegaan in plaats van de taxi?

Notaris  Pinskse Philips Huberts heeft op 1 nov een verstiging geopend in 
Geffen. Hiernaast zien jullie ‘n foto van ‘t enorme archief van de notaris. Onze 
vraag luidt: Hoeveel akten liggen er op dit moment opgeslagen  in het archief 

van de Notaris? (je mag er 1000 naastzitten!)

€3503,30

€3360,30

95000 (+of- 1000)
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Luister op de usb-stick  “Uitzending Osse Kwis Kristel.mp3” en schrijf de gezochte artiesten en titels op! (Met 
grote dank aan de Osse Kristel van Eijk)

Hoe heet het muziekstuk -uitgevoerd door hett orkest van James Last dat je in het intro en uitro van deze uit-
zending te horen kreeg?

Osse meziekskes

1.  ___________________________________

2.  ___________________________________

3.  ___________________________________

4.  ___________________________________

5.  ___________________________________

6.  ___________________________________

7.  ___________________________________

1.  ___________________________________

2.  ___________________________________

3.  ___________________________________

4.  ___________________________________

5.  ___________________________________

6.  ___________________________________

7.  ___________________________________

D’n Osse Os!
Otmar Horl ontwierp deze gouden ossekop. Noem vijf adressen  

waar je deze Osse ossenkop vanaf de straat kunt zien.

Jeffrey Heesen

Pap en Pudding

Jaques Le Filatheliste

Dia en de Troubadoers

In my tree

Wayne Moen

Donker Oss

Adalita

Muziek

Knijn zijn

Megastar

Hij is ‘n zendpiraat

Coming my way

Let me make sweet love to 

Toen is nu

-monsterstraat 6
-singel 40-45 23
-oijenseweg 284
-molenstraat 65
-amsteleindstraat 14/16
-hertogin johannasingel 9
-krinkelhoekplein 11
-populierenstraat 12
-nieuwe hescheweg 98
-2x berghemseweg 152
-kromstraat 18
-raadhuislaan 26
-raadhuislaan 43
docfalaan 22
hescheweg 201

-kruisstraat (sport 2000)
-Bram vd Bergstraat 129
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Roept u maar! Wie zijn dit, of wat is dit?

Groot, groter, grootst

Antonov 225    Groot niet te vermijden  Big Mac  Big Hero 

Big Bang Theory  Peter de Jong(Maxi)  Titanic  Zeus (Duitse Dog)  

Grote smurf   Maastoren   Meneer de Groot   Oasis of the Sea 
 

Hugo de Groot  Blauwe vinvis   Grote vriendelijke reus    Grote boze wolf (Midas)

Karel de Grote Marius Pudzjanovski         Notorious BIG (biggy)         Ferry de Groot
23



Carnaval
Wanneer en waarom werd de Boerenbruiloft eenmalig in Vivaldi voltrokken?

Welke Stadsprins is vader van zowel een Jeugdprins als een Jeugdadjudant?

Welke 6 gewassen staan hier afgebeeld?

Bende al gewassen?

1.

1. 4.

2. 5.

3. 6.

4. 5. 6.

2. 3.

Aardappelplant Roomse kervel

Bietenplant Bieslookbloem

Venkel Boekweit

1991 wegens de Eerste Golfoorlog geen evenementen buiten.

Theo Meeuwsen (van Mike en Maarten)
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Welke Berghemse club bouwde deze prachtige carna-
valswagen?

Hoe heet ‘t recente verzamelalbum van Pap en Pudding?

Deze artiest produceerde een aantal singles en een LP met een bekend duo uit 
Herpen. Welk duo bedoelen we?

Naar aanleiding van welke bijzondere gebeurtenis werd de kraker  “Onze ouwe Sint Jan”  uitgebracht?

Welke zanger beweerde de  ‘enige echte zoon van de prins’ te zijn?

Met welke Bossche carnavalsclub onderhoudt de SCVO een warme band 
en dankzij wie is deze ontstaan?

Hoe heette de onderscheiding die jaarlijks namens de Houtklappers werd uitgereikt door 
de prins en wanneer vond die uitreiking plaats?

CV ‘t Smidje, en Cor Ok

XX11 (xx-elf)

De Germa’s

De Hoempastamper tijdens Pilsje Hoempa

Omdat de St. Jan in Madurodam was nagebouwd

Bambergers, door oud stadsprins Arie Booster, Bovis I

Ton vd Kluyve
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Mi de deur in huis valle!
Deze deurkrukken vind je in het centrum van Oss! De vraag luidt: van welke 

horecagelegenheden zijn deze deurkrukken?

De Brasserie

De Keijzer

La Colline

Cafe Toffee

Fellini’s Heer Bommel

Het Stamineeke

Het Kaatje

Lollipop

Ons cafeeke
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Hoeveel driehoeken zitten er verborgen in deze afbeelding?

Los deze puzzel op, met de onderstaande regels:

A. Vul alleen een 0 of een 1 in.

B. Er mogen maximaal 2 nullen of enen naast  
elkaar staan.

C. Elke rij en kolom bestaat uit evenveel nullen 
als enen.

D. Elke rij of kolom is uniek en er is maar één 
oplossing mogelijk.

Volg tijdens de avond ons Twitteraccount @ossekwis. Er komen vanavond gedurdende de avond een paar 
tweets voorbij met een code. Deze codes moet je koppelen aan de  (ingevulde) kruiswoordpuzzel op pagina 

39+40. Schrijf de zin die je met deze codes gevonden hebt hieronder op:

Twee vaders en twee zonen gaan vissen. Ieder 
vangt 1 vis. In totaal worden er 3 vissen gevan-
gen. Hoe kan dit?

Tussen 2 elektriciteitspalen van 50 meter hoog 
hangt een kabel van 50 meter lang. De kabel 
hangt 25 meter boven de grond. Hoever staan 
de palen uit elkaar?

Puzzelen!

Tweet tweet!

Opa-papa-zoon

Palen staan strak langs elkaar

De meest gekozen naam   -    wit ge Tonnie
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0 1 0
 0  1 0 0 1 1
1 1   1  0
1 0 1   1 0 0

0   0 1 0

0  1 0 0   0
1 0  1 1  0
1  1   1 1

1  0
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Kleur alleen de vakjes die op pagina 25 aangegeven worden en je ziet een tekening ontstaan. Na ‘t inkleuren  
kun je de  bijbehorende vraag beantwoorden.

Kleurplaat
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Kleur op pagina 24 de volgende vakjes in met een kleur naar 
keuze. (per regel  staan de te kleuren vakjes aangegeven)

1. Open laten
2. 14 tm 17
3. 14 tm 19
4. 12 tm 14 en 18 tm 20
5. 12,19,20
6. 11,12,20,21,26,27,28
7. 11,20,21,24,25,26,27,28,29
8. 11,16,17,20,21,23,24,25,28,29,30
9. 10,11,15,16,17,18,20,23,30,31
10. 10,14,15,16,17,18,19,20,22,23,30,31
11.  9,10,14,15,16,17,18,19,22,24,25,31
12. 9,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,31
13.  8,9,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,30,31
14.  8,9,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,30,31
15.  8,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,30
16.  7,8,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,29,30
17.  7,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,29
18.  6,7,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,28,29
19.  6,7,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,28,29
20.  5,6,10,15,16,18,19,20,21,22,23,24,28
21.  6,7,18,19,20,21,22,23,27,28
22.  6,7,8,20,21,22,23,27
23.  5,6,7,21,22,27
24.  4,5,6,22,26
25.  3,4,5,26
26. 3,4,25,26
27. 3,4,25
28.  2,3,22,23,24,25
29.  2,3,22,23
30.  2,3,22,23
31.  2,3,22,23
32.  2,3,22,23
33.  2,3,22,23
34.  2,3,22,23
35.  3,4,21,22,23
36.  3,4,21,22
37.  4,5,20,21,22
38.  4,5,6,19,20,21
39.  6,7,18,19,20
40.  7,8,9,15,16,17,18,19
41. 8 tm 17
42. 11 tm 14

Van welke  organisatie is  de afbeelding die je ziet in de kleurplaat?

Wat had zij dit jaar te vieren?

KAKO

50-jarig jubileum
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Zoek de 12 verschillen
Omcirkel de verschillen op het onderste leesplankje. 

Succes!
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Ouwe tinnef!
Ken jij deze machines?

Wat is de naam van deze machine?

Wat is de naam van deze machine?

Wat is de naam van deze machine?

Vanaf wanneer werd dit apparaat gebruikt, en in welk bedrijf?

Vanaf wanneer werd dit apparaat gebruikt, en in welk bedrijf?

Vanaf wanneer werd dit apparaat gebruikt, en in welk bedrijf?

Linckermachine

Tamponmachine

Kousenbreimachine

Bergoss(afdeling ververij) 1938

1930 Bergoss

Zwanenberg Oss, 1960-1984
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8 weken lang heeft er een vraag gestaan in weekblad De Sleutel. De eerste 7 oplossingen heb je nu nodig en 
kun je hieronder noteren want de puzzel kun je alleen oplossen als onderstaande vakjes correct en volledig 

ingevuld zijn.  SUCCES!

1) Trek het antwoord van vraag 1 voor de komma  af van het antwoord van vraag 2 . Tel de 3 cijfers van   
 deze oplossing bij elkaar op en zet deze uitkomst op plaats 2 van de definitieve oplossing.
2) Pak van vraag 4 het antwoord en deel hier het antwoord van vraag 3 door. Neem van het getal wat  
 hier uitkomt het eerste cijfer achter de komma en zet dit in vak 4 van de definitieve oplossing.
3) Er zijn twee getallen die 5 keer voorkomen in alle antwoorden van vraag 1 t/m 7. Zet het laagste getal  
 van deze twee in het eerste vakje. 
4) pak van het antwoord van vraag 1 de eerste twee cijfers. Dit is nu één getal. Doe dit ook van alle   
 andere vragen en tel deze getallen dan bij elkaar op. Uit deze oplossing komt een 3 cijferig getal. Pak  
 het laatste cijfer van dit getal en zet deze op plek 3 van de definitieve oplossing. 

Nu heb je als alles goed is gegaan, de definitieve oplossing.  Maar onze vraag is nu nog : Wat is de reden dat 
het getal (jaartal) hierboven zo belangrijk is voor Oss?

Antwoord vraag 1: Antwoord vraag 2:

Antwoord vraag 4:Antwoord vraag 3:

Antwoord vraag 6:

1. 2. 3. 4.

Antwoord vraag 5:

Antwoord vraag 7:

,

,

_ _

1 7 7 8 1 9 4 9

1 9 5 9

1 9 3 3

2 5

1 6

2 4

2 8

3 0 0 5 1 9 2 2

6 9

Op 13 februari 1933 werd een bijzondere vondst gedaan het vorstengraf bevatte een bronzen 
wijnemmer waarin zich een krom gesmeed ijzeren  zwaard versierd met goud uit 700 v. chr. bevond. 

Het zwaard is één van de oudste ijzeren voorwerpen van Nederland.
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Logo’s
Bekende en minder bekende bedrijven/organisaties uit de gemeente Oss. Ken jij ze?!

Wihabo Wage-
makers

Sportwellnesmas-
sage Oss

Thijssen electro Mondmedisch 
centrum

Medical 
Europe

Jan Cunen 
museum

Bloemerie 
88

Quality Textiles PPH notaris Big Bazar

Christian Taylor Mates Begra Oijense zij

BCC Norbert Dentre-
sangle Leen Bakker Kees KroketDOKA

Teugelaar

Acropolis Flexspecialisten Heihoek CSE cargo
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Woordzoeker

De Osse Kwis op
Welk citaat werd door Bart de Ruijter op de bakkerij gespoten?

Wie heeft er in de fotosoep van aflevering 2 de griptang vast?

Van welke sportclub is het gele trainingsjack  van de jongeman die René in aflevering 3 interviewt?

Het darten lijkt de presentator redelijk af te gaan in uitzending 4, maar even later blijkt dat zowel zijn dart-
capaciteiten als zijn rekencapaciteiten zwaar te wensen overlaten. Hoe hoog is de score die René uitrekent 

met zijn rekenmachine?

ONDERWIJS IN OSS

Vind de volgende Osse scho-
len in deze woordzoeker:

 lockaert, maasland, titus-
brandsma, sterrenbos, korenaer, 

hertoginjohanna, elzeneind, 
teugelaer, nieuwelink, poolster, 

telescoop, mettegeupel, klei-
newereld, hubnoordbrabant, 

martinusvanbeek, sonnewijser, 
zonnevogel, nicolaas, bongerd, 
jfkennedy, baken, mondriaan, 
stadion, hooghuiszuid, hoog-

huiswest, rocdeleijgraaf, polder-
hof, blinkerd, piusx 

‘t Is altijd wé

Jan Marijnissen

OVOCO

7
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Spelletjes

“Die verrekte jong lege d’n helen dag vûr de televisie en durre tablet of telefoon! Vruuger, toen ha’n we da nie! 
Ja, keinderuurke op woensdagmiddag en de Wiekentkwis”  

Hieronder enkele spellen en coryfeeën van weleer......herkent u ze?

Bromtol  Ria Bremer  Speelhuis  Donkey kong

Hans v Wilgenburg Holle bolle big   Konijntje hop  Lolobal

Skip bo   Blaasvoetbal    floppy disk       viewmaster   

Martin Brozius     Harry Bannink       Crazy Racers      haktol
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Speulketier

Wilt u me nu?

Waar vind je deze speeltoestellen?

Welke overheerlijke gerechten worden hieronder omschreven?

Een bakje met twee divisies in de lengte, met aan de ene helft een opengesneden vleesrol voorzien van 
fritessaus, curry en uien. Het andere segment en de bovenkant van het gerecht is gevuld met frites met 

daarover wederom overheerlijke fritessaus:

Een portie van gesneden mager, gemarineerd kippen- of varkensvlees gespiest aan houten stokjes. 
Daarbij geserveerd een overheerlijke gebonden dikke saus met  daarin o.a. pindakaas, suiker, sojasaus, 

tomatenpuree en diverse heerlijke kruiden:

Rolletje van gebonden rundvleesbouillon bestreken met eigeel, meermalen gepaneerd met brood/be-
schuitkruimels. Bereid in frituurolie, geserveerd op een wit broodje met daarbij Franse mosterd of een 

andere  saus naar keuze:

Een overheerlijke gehaktbal verdeeld in meerdere porties welke om-en-om aan een houten spies gere-
gen worden en vervolgens gebakken worden in de frituur. Dit gerecht kan geserveerd worden met saus 

of sauzen naar keuze

Wijkpark Ussen (Geerstraat) Piekenhoef (Tarwestraat)

Super frikandel speciaal

Portie Saté

Broodje kroket

Berenklauw speciaal
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Photosoep
Welke  (oud)-Ossenaren zijn er op deze plaatjes gephotoshopt?

Hans v Vugt - Joop v Orsouw

Rik vd Ven - Sigi v Doorn

Bart v Hinthum - Jeffrey Heesen

Vajen vd Bosch - Babs v Balveren

Peter v Aar-Marc v Hinthum
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Wat klopt er niet aan deze fles Whiskey?

Hoe heet het bedrijf dat photoshop exploiteert?

Wie hebben we hier
geschminkt? Wat klopt er niet op deze foto?

Wat klopt er niet aan deze foto?

Wat klopt er niet aan deze foto?

Lilian Marijnissen Het hart

Is 12 Y.O.

Adobe

Iphone 6

Gemeente Oss ontbreekt
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Nokia was vele jaren marktleider van de wereldwijde telefoonmarkt. 
Ook de telefoon hiernaast afgebeeld mocht rekenen op hoge ver-
koopcijfers. Vandaag de dag is deze mobiele telefoon ver voorbij 
gestreefd door de vele smartphones. Toch zullen sommige van jullie 
nog met weemoed terug denken aan de tijd dat deze telefoons ge-
meengoed waren. 

Weet jij welk type (modelnummer) hier staat afgebeeld? Zo ja, zet ‘n 
komma tussen de eerste 2 en de laatste 2 cijfers van dit model tele-
foon. Je hebt nu een geldbedrag van 4 cijfers..............

Ga naar de onderstaande site :

http://www.open.edu/openlearn/body-mind/photofit-me

Maak een compositietekening van een bekend persoon. Zet deze op 
de usb-stick. Geef in de naam van het bestand aan om wie het gaat. 
Minimaal 1 punt voor de moeite! De allerbeste ontvangt 2 bonus-
punten.

Welke bekende Ossenaar hebben we hier tijdelijk gebombardeerd tot crimineel?

Nee  je hoeft geen consumptiemunten te regelen. De opdracht is: maak ‘n selfie (mi-
nimaal 1 teamlid) voor het café waar vroeger deze munten uitgegeven werden en zet 
deze op de usb-stick die jullie hebben ontvangen.

Selfie!

Opsporing verzocht 2

Opsporing verzocht 1

Welke dienst wordt door de gemeente Oss voor dit bedrag aangeboden?

Hendrik Hoeksema

Paspoort aanvragen  67,10

Het Berghje/Elpie
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Osse Kruiswoordpuzzel
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 
2
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26

Op pagina 41 zie je de Brabantse/Osse omschrijving. Vul de Nederlandse vertaling in en je kunt de kruiswoor-
puzzel oplossen. De codes hieronder invullen en er ontstaat een typisch Brabants gezegde/spreekwoord! 

SUCCES! (Houd onze Twitteraccount in de gaten voor ‘n extra opdracht!)

d5            y7                   i8             j11         n13               w13        d16        s16                p17        y17        c18        

  q18        c19        e20        w21       t24         f26

z       o g       e      k a       l      s e      e      n

k      a      r      r      a     d
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d5            y7                   i8             j11         n13               w13        d16        s16                p17        y17        c18        

A16 AFBLUTTE
K26 NAAKEND
H22 KWÉÉKE 
B13 AACHTERUM IST KERMUS
H20 AOWBETTE
H11  ÁRIG
I8  ‘T UR AFBRENGE
A3 BEMMELE
A1 BEZWAOI
O18 BOCHT
S14 BOJJEM
D5 HEDDE ‘N POAR BÙLLEKES
S4 BÔTTER
R25 BROMOLLIE 
A8 BUIKNAGEL
P6  DOEWS
L2 DRATS
R21 DRUUJG
K13 DUK
K3 DUUVEL 
C24 VAN ÈIGES
M12  ÈÈRRUM
D14 FRIES WOATER
A19  DE URSTE VROUW
P9  POAL
Y13 VEULS  ..  VEUL
B3  LOAI
K6  SMÉRRIG
L15 LUTSKE
V5  KNIEP
A10 KNALPIJP
O21  VAN OE EIGE  AFGOAN

O1  DA LIGT DOAR …. DOAR
M18 UNNEN BIET
N15 DA ZI UNNEN INDIAAN
B18 TYPE LICHT VAN OE ZONNEBANK
B3  STUKSKE STOF
L25  ZIT IN DE MISTE KEUKES
T7 WA UN EZEL DOE
C10 ALLES WOAR ...... VUR STOAT IS NOIT GOED
R1 LOFZANG
U25 UN BALK OP OEWE ZEILBOAT
V16 DA SPELLEKE DOEN WE DI JOAR NIE OAN MEE
Z21  OSS MUZIEKPRODUCTIEBEDREFKE
X21 WA GE ROEPT AS GE VERSCHIET
Q11 DA HANGT ONDER ‘N KOE
X24 DA SMEERDE IN OE HOAR
J12 OUW LENGTEMOAT
L10 DAN LOPTE VERKEERD 
W20 WA GE ZEGT AS GE ’T KOUD HET
T16 DUITS KNIJNT
Y6 AS GE OP DE FIETSSTANG VALT ZINGDE...
V23 ‘N EIKEL
M24 OE WEDERHELFT
S6 HOK VOR OEWE KNOL
B25  ALS OE BEDRIJF GINNE NAAM HET
Z24  DE MOEDER VAN OE MOEDER
W23  OUWVERWETSTE OSSE BOTTER
L20 DA STOA OAN DUN HIMMEL
K13 VERREKTEN EIKE
X17 BEDURVE GREI
L17 ANDER WOORD VUR MOEDER
J22 GROET
D21  UITROEP VAN SMERRIG
J14 OP ‘N VOETSTUK PLOATSEN

N23  MÉN
V3  VERREKTE KOALE ……
A22  OLLING GRUUPKE
M5  GÈ
W7 DEEL VAN UNE WILG
W18  HONDERDDUUZEND
G1 GIN-MAN
W1  SMÈRRIG
P11 RÈIN
E 18 WOATERGEUL LANGS DE WEI
R23  ERGUS
B26 FREDDUGS
V2  PIESPOT
Y2  UN OUW LENGTEMAOT
G9  UNNE SLACHTER UIT USSE
J7 MODEWINKEL OP D’N HEUVEL
F6 HARDE KORST ONDER OE VOETE
J4 HAUS
F2  ZANGERES UT VALKESWÈRD
U10 OEWEN  ELEND SPOUWEN
X19 HOK MI TECHNISCHE MENSEN 
J23 KÔRRE (GEWAS)
E20 AACHTER OP UNNE ROEMEENSE   
 WAGEN
E19 PISBAK VUR ONDER OEWE NEST
C21 MUZIEKSKE
O1 UMLOEPE
O4 IEMAND OF IETS ROEME
H19 GRISTULLIK TV-GRUUPKE
G23 AFK. VAN ‘N OSSE UNIVERSITEIT
V24 AACHTER OEWEN BRIL
W15  KRIJGDE IN OE BRIEVENBUS

I14 GOADE...........?
K21 ENGELS BELBEDRIJF
J25 KUMT OP DE BRT
X22 VERVELEND
J17  GASLEVERANCIER
K18 WOAR DE JEUGD MI RONDLUPT
A25 ZEKERE
Q26 AANDER WOORD VUR KRUIK
Q12 NIE UIT
R20  WAOTERSTAND VAN DE ZEE
T26 UN EILAND MET VEUL KORAAL
T19  DE PUNT VAN OE DAK
V17 NOA ‘T ZINGE PAS DE KERK UIT
Y9 OSSISCH VOOR JIJ 
P13  GOI DOAR MAR NIR
O14 FLAPPER ON OEWE KOP
M16 SMS TAAL VOOR MIJN
Y6 UITROEP
S7  IETS MI OE HERSENS
R8 STOAN OP OEWE KOP
W11 STOK VAN SINTERKLOAS
T12 WOAR GE OP KUNT ZITTEN
W13  BULTJES IN OE MOEL
N10 ZO NOEMDE OE VOADER
A18 ENGELS WOORD VUR GEWEER
A5 ALS OE KUMKE LEEG IS
C6  UTROEP
R3 PRIJS ZONDER BEKER
S16 SEPKE
C2 IETS INSCHAKELE OP Z’N ENGELS

R25  ONS VÔDDER
T23 KUIL
H22 GOAPERD
I18  OUWVERWETS SPEULGOED
B12  IN OEW ZONDAGSE......
A24 WÁ
C21 DE VURKEUR GEVE OAN
R5  ERGES NOAR BINNE GOAN
A15 ZÉIKERD 
F18  MI......IN OEW SCHOEN
G1 BAJES
G5 GE
I5  GE MOET OEWE KOP HOUWE
D13 ÔLLING
I8  ZOEIEMMER
J7 AS GE JONG KRIJGT....
G8  WÉ
H15 VOLLUK!
K 16  DA DOEN NACHTRAVE
P16 VUR ALT  AFGEWERKT
E16  AFPROATE
G12 MIK
C1 ….. IS EFKES NORMAAL
A1 BEHÉMD
B8  WOAR GE OEW TURKENTOT KONT KOPEN
C16 BEKANT
S14 VERVOERMIDDEL VAN DE B.B.A.
I1 NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
O14 UNNE GECASTREERDE STIER
P1 D’N BÉKKER KRIJGE
R8  HERRING
A10  JUIN
D1  DOKUS

W1 MOESSTAMP
R17 BOKS
Y13 TUSSENDEUR
T2  BOUWVALLIG HÛSKE
N5 DA HOALDE VRUUGER ALT BE UT JUFFIE  
M11  DURRUM
F2 DUTSEN
N8  VOETBALCLUB OAN DE HISCHEWEG 
N22  DAT IS OM OP ZIJN BRABANTS
M1 DEUSKE
G23 VELLING
O21 ZIEVER
Z5 HOAR ENTER
U6  EELÉND
N12 BRABANTS GELEUF
E8  LESTE
U18  DUUKSKE
H3  STEKELVERREKE
B3 ZIT IN ‘T BERGHJE
S20 BIJKLETSEN
S1 WOAR GE BOEKE KUNT LENE
C1 AKKUT..........
V2 ZO HIETTE VRUGER ESSENT
J11 OUW LENGTEMOAT

horizontaal:

vertikaal:
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Bee Enners

Welke BN’ers ziet u hier?

Wie van de 10 hoort er niet in dit rijtje thuis en waarom niet?

Eddy Zoey hoort er niet tussen, dat was de presentator van Expeditie Robinson

Kim Feenstra

Eddy Zoey

Edith Bosch

Fajah Laurens

Hans Ubbink

Pieter vd Hoogenband

Kees Boot

Tess Milne

Paul Turner

Fatima de Mereiro Melo
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Bedrijvig Oss Teamnaam:



Fimmelke!
Teamnaam:



Bonuspunten!

Bonuspunten!

Beste Kwisser! Je bent er al op gekleed zagen we! Dat komt dan mooi uit! BONUSPUNTEN voor jouw team verdienen? 
Rijd dan nu door naar het Golfslagbad en ga via rechterdeur (er hangt een Osse Kwislogo op de betreffende deur) 

binnen. Aldaar mag je jezelf melden bij de organisatie, in je zwemkleding. Het zou zomaar kunnen dat je een beetje 
nat wordt bij deze opdracht.....

Lever deze brief in bij de organisatie aldaar. Na ‘t uitvoeren van de bonusopdracht zul je deze getekend/gestempeld 
retour krijgen. Vergeet dus NIET om deze brief samen met jullie Kwisboekje in te leveren. Je team is trots op jou, dat 

weten we zeker!

Beste Kwisser! Je bent er al op gekleed zagen we! Dat komt dan mooi uit! BONUSPUNTEN voor jouw team verdienen? 
Rijd dan nu door naar het Golfslagbad, en ga via rechterdeur (er hangt een Osse Kwislogo op de betreffende deur) 

binnen. Aldaar mag je jezelf melden bij de organisatie, in je zwemkleding. Het zou zomaar kunnen dat je een beetje 
nat wordt van deze opdracht....

Lever deze brief in bij de organisatie aldaar. Na ‘t uitvoeren van de bonusopdracht zul je deze getekend/gestempeld 
retour krijgen. Vergeet dus NIET om deze brief samen met jullie Kwisboekje in te leveren. Je team is trots op jou, dat 

weten we zeker!
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