
Teamnaam:__________________________________



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

Wanneer hebben we het juiste antwoord gegeven?

Als je het goede antwoord gegeven hebt natuurlijk, echter neem de volgende punten even mee: 
- 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?

Zorg dat er één afgevaardigde van je team op tijd aanwezig is in Vivaldi (zie opdracht verderop in het boekje)

Belangrijke punten bij deze geheime opdracht:
- Zorg dat je op tijd bent. (te laat is 0 punten)
- Er wordt slechts één persoon per team toegelaten. Deze persoon mag geen telefoon of andere communicatieappara-
ten bij zich hebben. Dus ook geen tabletcomputer, smartwatch, Google Glass of iets soortgelijks.-
- Hij of zij moet een blauw schrijvende pen bij zich hebben en een zakrekenmachine. 
- De opdracht duurt ongeveer 45 minuten. Daarna kan deze persoon zijn team weer gaan versterken.

Extra e-mail opdracht?

Jazeker, ook deze zit in De Osse Kwis. Zorg dat je het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld bij De Osse Kwis in de gaten houdt want op een mo-
ment tijdens deze avond krijg je een e-mail van de organisatie met een extra opdracht. Voer je deze opdracht uit zoals hij in de mail verwoord staat 
dan scoor je punten en eventueel nog extra bonuspunten voor jouw team.

Wat zit er allemaal in mijn envelop?

In de envelop zitten de volgende voorwerpen:
- een USB-stick met diverse opdrachten 
- een vel papier met je teamnaam nodig voor een opdracht ….
- dit kwisboekje met daarin de meeste vragen van De Osse Kwis
- een sticker die je tijdens de kwis ergens op moet plakken

Kunnen we alle vragen lekker warm bij de kachel oplossen?

Helaas, dit zal niet gaan lukken. Er zitten namelijk diverse vragen bij waar je even voor de deur uit moet. 
Het is natuurlijk overbodig om te zeggen maar we doen het toch maar even. Houd je te allen tijde aan de wettelijke 
regels en houd het gezellig voor iedereen. De doe-opdrachten vinden binnen de kern Oss plaats.  

Wat, waar en wanneer moet ik het hele pakket weer inleveren?

Zorg dat de volgende spullen in de envelop zitten die je van ons gekregen hebt:
- USB- stick
- het ingevulde vragenboekje met duidelijk je teamnaam erop.
- het vel papier met je teamnaam
- Eventuele attributen die je verzameld hebt tijdens de Osse kwis en die van belang zijn om mee te geven.
- Zorg dat je tussen 23:00 en 24:00 uur het boekje van De Osse Kwis weer inlevert bij Fellini’s. 

Te laat betekent helaas geen punten. De bar is open dus kun je na het inleveren van je envelop met je hele team nog 
even wat drinken en tevens kennis maken met je concurrenten. Het bestuur staat dan ook open voor eventuele om-
kooppogingen.

Hebben wij nou gewonnen of niet?

Zaterdagavond 17 januari zal de uitslag van De Osse Kwis bekend gemaakt worden in wederom Fellini’s. Zorg dat je 
erbij bent met je hele team en neem je eventuele prijs in ontvangst. Heb je niet gewonnen dan rest er alleen verdriet 
dat je op eigen kosten weg kunt drinken. 

Wat kunnen we eigenlijk winnen?
- 1e prijs € 350,- en een wisseltrofee 
- 2e prijs € 250,- 
- 3e prijs € 150,-
- Laatste geworden? Oftewel ‘ge hangt oan de loatste mem’, dan krijg je van ons een poedelprijs/wisseltrofee om 
je vooral te motiveren om door te gaan en het in 2015 opnieuw te proberen. 
- Voor een ieder is er natuurlijk een eervolle vermelding op onze website.

Succes!
Organisatie De Osse Kwis

Ekkus leze vantevurre!



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

Da gullie bedankt wit, da zèdde!

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

Tessa van Zadelhoff, Eric Horvath, René van Rooij, 

Sponsors en vrienden De Osse Kwis

vandaag
online besteld, 

morgen
gratis thuisbezorgd

www.derijksoss.nl

Om maar even met de spreekwoordelijke deur in huis te vallen: wat is hét nieuwe woord van 2014 volgens 
Van Dale? Let op de correcte spelling!

Wie van jullie team is zojuist naar Fellini’s geracet om het Kwisboekje op te halen? Wij quizzen de Osse Kwis 
met een ‘K’ maar weten zelf óók dat dit niet de juiste spelling is. Hebben wij  ‘geracet’ goed gespeld?

Nederlands mijn goeiste vak?

dagobertducktaks

Ja, correct



Beroemd en berucht, De Bende van Oss. Zo berucht dat regisseur 
André van Duren er een verfilming van maakte. Deze gelijknami-
ge film werd tweede paasdag op veler verzoek nogmaals uitge-
zonden, echter ditmaal mét ondertitels! Hoeveel mensen keken  
er op 21 april 2014 naar De Bende van Oss op Nederland 3?

De film voegt twee periodes in de Osse geschiedenis samen. Daarnaast zijn vele namen gefingeerd. Wat 
echter voor veel Ossenaren wél snel duidelijk werd, was wie de ‘beroemde’ wielrenner voor moest stellen 
wiens vinger al vrij vroeg in de film sneuvelde om 100 gulden verzekeringsgeld op te strijken. Op welke 
beruchte Osse wielrenner berustte dit karakter in de film?

Welke wachtmeester staat boven dit vragenformulier afgebeeld, en welk lot wachtte hem op de hoek van 
de Eikenboomgaard, maart 1893?

Deze beeldengroep werd in 1894 geplaatst. Welke 
(letterlijke) tekst op het beeld refereert aan Palmzondag 26 
maart 1893?

Ondanks dat het verhaal zich in Oss afspeelt zijn er maar weinig scènes van de film daadwerkelijk opgeno-
men in Oss. Waar vonden de meeste opnames plaats?

De Ceel

394.000

‘ter herinnering aan het nood-
lottig jaar 1893’

Ravenstein

Wachtmeester Hoekman, vermoord/dood geschoten



Voor de film werden diverse brouwers in Brabant én daarbuiten benaderd om te sponsoren en in ruil daar-
voor zou hun bier gedronken worden in de film. Echter geen enkele brouwerij wilde haar vingers branden 
aan de Osse bende. Daarom werd er een fictief biermerk bedacht wat later ook nog echt bleek te bestaan. 
Wat was de naam van dit biermerk?

Maria in Oss! Waar staat dit Mariabeeld in Oss en hoe heet de kunstenares?

Waar ligt de struikelsteen die herinnert aan Betje Hes-Parfumeur?

Wat ziet u hier en wie is de bedenker ervan? 

De Gemeente Oss wilde na de oorlog liefst niets meer weten 
van de twee criminaliteitsgolven die gewoed hadden. Er was 
echter een dik boekwerk verschenen van Willem Nagel waar-
in vele Osse misdaden en misdadigers -zij het onder pseu-
doniemen- vernoemd werden.  Nog steeds is dit proefschrift 
verplicht leesvoer voor iedereen die criminologie studeert.

Dankzij het recht op persvrijheid kon dit boek bij wet niet 
verboden worden. Toch vond de gemeente Oss een slimme 
manier om verdere verspreiding van de slechte naam van 
Oss te voorkomen. Wat deed zij?

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

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

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

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

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

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

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

Oss actueel

Eikenboomgaard. Kunstenares 
Christine Baumann

Stier bier

De gemeente Oss zou 
volgens de overleve-
ring, een complete 
druk van zo’n 4000-
5000 exemplaren heb-
ben opgekocht én ver-
nietigd

Hooghuisstraat 13, Oss 

Glowing lines N329 ontworpen door 
Roosegaarde



sport

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

De Velmer, Maren Kessel

Nooit gedacht, Geffen

SDDL

S.V. TOP OSS

VV RAVENSTEIN

AROSS, Oss

Berghem Sport



Snijbal Wever is ‘n redelijk bekende topsporter uit Oss. “Noit van geheurd” horen wij u zeggen? Dat kan klop-
pen. De letters zijn enigszins door elkaar gehusseld, oftewel een anagram. De vraag is dan ook: welke Osse 
topsporter gaat schuil achter het anagram Snijbal Wever?

Jawél! Hij zat al in de tv-versie van de Osse Kwis, maar nu ook in de Grote! Hoe heten de paarden 
van Sanne Voets? (De gehele naam!)

Welke sporthal stond jaren langs de Singel 1940-1945?

“Hij speelde onder andere voor TOP Oss, Helmond Sport, Willem II, Vitesse, Hannover 96 en RKC Waalwijk. 
Hij was twaalf jaar actief in de Eredivisie, één jaar in de Eerste Divisie, één jaar in de tweede Bundesliga en 

één jaar in de Bundesliga. “ Welke Osse sporter bedoelen wij hier?

2000 Benelux Champion WPKA,  2001 World Champion WKA,  2002 World Champion K-1 WORLD MAX,  
2005 World Champion IKBA,  2006 World Champion IKBA,  2008 World Champion King of the Ring, 2011 

World Champion Supercombat.......Van welke sporter zijn deze indrukwekkende wapenfeiten?

Omschrijving: 

Sportclub in de gemeente Oss, opgericht op 5 maart 1968.  
In seizoen 2011-2012 hebben de leden van Tendoss zich ook 
aangesloten bij deze club die al was ontstaan uit een fusie 
van meerdere clubs. 

De vraag is niet welke club wij bedoelen.....al zul je dat wel 
moeten uitzoeken om deze vraag te beantwoorden......

Wij willen graag de samenstelling van het huidige dames-
team 1 van deze sportclub. We zoeken 7 namen!

Hoe heette de inmiddels opgeheven worstelclub uit Berghem?

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

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

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

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

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

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

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

Bas Verwijlen

Albert Kraus

Marc van Hinthum

Maasland Sporthal

(K.S.V.) Atilla

Vedet PB NOP  Zoya Sollenburg

Marieke v.d. Elzen, 
Vera de Kimpe, 
Sofie de Leeuw van Weenen, 
Carla van Nistelrooij, 
Jip Uijtdewilligen, 
Nynke Westra, 
Fanny van Zuylen



Wat is  in de Osse sportwereld een Rarekiek? En bij welke Osse sportclub hoort deze Rarekiek?

Waar was MMA-vechter Duane van Helvoirt in 2012 voor genomineerd?

Hoe hiet deze mens?

Welke twee voetballers uit de gemeente Oss speelden in de halve finale KNVB-beker 2014?

Tafeltennis: OTTC.......waar zat tot 1974-2002 het clubgebouw? Noem de straat.

Welke wielrenner uit de gemeente Oss werd 78e in de Tour de France van 1991?

Ze bestaan maar liefst 25 jaar! Ze trainen op de volgende locaties:  Mondriaan sportzaal, Sportpark De 
Rusheuvel, Sporthal Berghem en Sporthal Zuiderlicht. Welke club bedoelen wij?

Welke gespierde Osse vrouw werd Europees kampioen in 2013?

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

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

Kendum?

Clubblad Badmintonclub Oss (BC OSS)

Sportman van het jaar

Dave Strijbos

Olympia ‘89

Marc van Orsouw

Leeuwerikstraat

Ineke Willems

Rens van der Eijden en Bart van Hinthum



Vruuger

Hoe hiet deze mens?

Spaar ze allemaal! Afbeelding uit de serie 
“Menschenrassen”. Deze kaartjes zaten bij een 
Oss’ product uit de fabriek van de Gebroeders 

Ploegmakers. Bij welk merk kon je deze kaartjes 
sparen?

Gereedschap dat vroeger in Oss 
veel gebruikt werd. Hoe heet 
onderstaand gereedschap?

Kendum?

Hoe hiet dees stroat?

Stoom-koekfabriek de Ster

Olympia ‘89

Marc van Orsouw

Leeuwerikstraat

Ineke Willems

Puk van Haaren

Burg Ploegmakerslaan/
Burg Ploegmakersstraat

Haalmes



In welke straat in Oss stond Hotel van Alem?

Sinds welk jaar hangt deze klok hier aan de gevel?

Welke kleur hadden de pakken van Muziekvereniging Hartog in 1988?

Een handgeschreven jaarverslag uit 1926!
De voorzitter kijkt terug op ‘n prima jaar, waarbij de jaar-

rekening naar tevredenheid afgesloten is. Ook werpt 
hij al een voorzichtige blik in de toekomst, waarin zijn 

vereniging dát gaat doen waarvoor zij volgens de voor-
zitter ooit is opgericht: het verbannen van de zorgen des 

levens! Als  dát geen mooi streven is! 

Onze vraag is: bij welke vereniging hoort dit jaarboek, 
en het tweede deel van de vraag: sinds welk jaar is deze 

vereniging actief met ‘t verbannen van de zorgen des 
levens?

Hoe heette deze bekende dame en hoe heette haar café?

Wie’s da?

Molenstraat

1910

Jaan de Hut (Adriana van Orsouw-van Soelen), 
Oijense Hut 

Bruin

KVA sinds 1835



puuzulluh

HORIZONTAAL:
3. Slagerij op de Berghemseweg
5. Brillenzaak/opticiën Hooghuisstraat
8. Hier stond vroeger de LTS
9. Stadsherberg Ravenstein
12. Kees staat er bekend om
15. Tegenover de Lievekamp
17. Oude naam van Utopolis
18. Wederhelft van Pap
22. Muziekhuis in Oss
23. IJssalon van Berkel
24. Groentespeciaalzaak aan de 
       Industrielaan

VERTICAAL:
1. Mortelcentrale in Oss
2. Zijn d’r veul te veul van in Oss
4. Hier wordt vanavond ook gekwist
6. Bekende judoka uit Oss
7. Mastenfabriek in Oss
10. Maakt salades
11. Osse carnavalsclub
13. Effe noar....
14. Coffeeshop in Oss
16. Café tegenover Zeeman
19. Boeken- en tijdschriftenwinkel
20. Benzinepomp die vroeger in de           
       Kruisstraat zat
21. Winkelcentrum dicht bij de Hille
25. Strip én oud-burgemeester van Oss

W i l b e r s

K n u v e r s

S p o o r l a a n

K e u r v o r s t
K r o k e t

P o l i t i e b u r e a u

P u d d i n g
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kei kunst!
Oss krioelt van de kunst en cultuur. Veel kunst rijden we dagelijks voorbij zonder dat we er erg in heb-

ben. Nu hebben we onze fotograaf op pad gestuurd om wat kunst op de gevoelige plaat vast te leggen. 
De fotograaf heeft wel voor wat andere hoeken gekozen om zo de kunst van dichtbij te kunnen zien! 

Onze vraag: Waar staan deze kunstwerken in Oss? Plein of aangrenzende straat tellen we goed! 
We zijn nie de moeilijkste!

Bij welke kunstenaar zat Theo van Gogh (overgrootvader van naamgenoot Theo van Gogh +2-11-2004) 
eind 19de eeuw aan het sterfbed? 

We kunnen het volgende verklappen: de vervaardiger van dit kunst-
werk komt uit de gemeente Oss. Mar da zal niemand verbazen in 
deze kwis. 50% kans dat jullie het juiste antwoord weten  op deze 

vraag:

Zegt u het maar: 
Kei kunst of kei knutsel?

fifty-fifty

Hescheweg Oss (vrijheidsbeeld)

Hescheweg Oss (Edith Stein)

Rotonde Singel 40-45/Koornstraat14 
Voetballende paters

Vincent van Gogh

Kei Knutsel



actueel

Het kunstwerk links en hieronder zijn beide van dezelfde 
creatieveling! Wie maakte deze kunstwerken? 

Waar staan deze twee kunstwerken in Oss? Noem beide locaties!

Hoeveel stembureaus had de toekomstige gemeente Oss tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 
op 19 november j.l.

Wanneer MOCHT kinderboerderij de Elzenhoek weer open na de meest recente vogelgriepsluiting?

Wanneer is de prijs van Amerikaanse olie voor ‘t eerst  sinds 2010  onder de 65 dollar per vat gezakt?
Geef de juiste datum.

Wat deed de broer van WC Experience-zanger Patrick Marcelissen  8 december in Oss?

Wanda Janota

Fratershof

Sibeliuspark

38 stuks

26 november. 
(1 december GING zij open, maar vanaf 26 nov MOCHT zij weer open!)

1 december

Tonproaten tijdens de A.L.V.  van FC OSS.



Doe-opdrachten!

Vaardig één van je teamleden af die ontzettend goed is met cal-
culeren! Deze persoon mag zich om 22.00 uur melden bij Vivaldi 

alwaar een deel van deze quiz plaats vindt. De ingevulde formulie-
ren mogen bij uw quizmasters ingeleverd worden. Succes!

Hier ziet u één van uw quizmasters met ‘n jas die menig Ossenaar 
en ver daarbuiten kent! In 1989 gratis uitgedeeld door Akzo, van-
daar dat er vele duizenden in omloop waren. De doe-opdracht: 
vanaf 22.30 tot 22.59 is onze fotograaf Hans van der Poel aanwezig 
om één teamlid op de gevoelige plaat vast te leggen. Meld je met 
het meegeleverde teamnaamblaadje bij de bekende blauwe wand 
van Organon. Met deze blauwe jas uiteraard! Hoe je er aan  komt? 
Da’s onze zurg nie, wanne! ZÈLLUF!!

Bonuspunten scoren! Wie van de oudere jongeren is er vroeger niet geweest? DE VOF! Wil je bonuspun-
ten scoren voor je team? Snuffel dan je oude discobroeken af naar ‘n consumptiemunt van deze disco-

theek van weleer! Muntje van de Speeldoos? Helft van de punten! Stop ‘m in de antwoordenvelop!

Het befaamde 4711-logo van eau de cologne oftewel onje-klonje! Het hangt nog 
ergens in Oss! Bonuspunten scoren? Maak ‘n foto van dit 4711-logo  en zet deze 
op de bijgeleverde USB-stick!

Nog meer bonuspunten verdienen: hoe heette de zaak die hier vroeger gevestigd 
was?

22.00:

22.30:

Bonuspunten scoren!

Onje-klonje

Kapsalon CD shop             Ronnie Jansen



Hierboven staat een kleurplaat. Laat hem door iemand uit je team kleuren en scan hem daarna met de 
app die je vindt als je de QR code scant. Maak een foto van wat er gebeurt. Zet de foto op de USB-stick!

Op de volgende adressen vind je een QR-code. Scan de QR-code en vertel wat je gevonden hebt.
Raadhuislaan10: 

Hooghuisstraat 13: 

Kruisstraat 70:

Het maken van een selfie is afge-
lopen jaren erg populair gewor-
den. Wij vragen jullie nu om een 
teamfie te maken. Maak een foto 
van het complete team, voeg de 
teamnaam er aan toe en plaats 

hem op de Facebookpagina van 
De Osse Kwis.

Kleur(en)scan

Nog meer scannen

teamfie

ANDROID APPLE

Teaser programma Muze Misse 2014

Filmpje over Molen Nieuw Leven

Nickenik Oss ge het nog steeds apart



BANDJE VAN SCHOVEN is een anagram van een bekende artiest uit gemeente Oss. Wie zoeken we?

Hoe heet de Geffense variant van het M.C.L.F.?

Op welke datum vond de eerste editie van het BABS-festival plaats?

Wat is de echte naam van de Osse Tommy Foster?

Dit Amerikaanse lied verstootte in 1979  LUV van hun éérste plaats van de top 40. Het lied vertelt een verhaal  
over ‘n stelletje dat ligt te vrijen in de auto. In 1994 won de zanger van dit lied nog ‘n Grammy! 

Welke klassieker zoeken wij? Noem artiest en titel.

Hoe heet ‘t album van Rattlesnake Shake? (2002)

Wat is de link tussen Frank Boeijen en Oss?

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

Am /  C  /  D  /  F  /  Am  /  C  /  E  /  E

Muziekvragen:

Muzikant gezocht!

Vajen van den Bosch

Roapliedverkiezing

28 mei 2014

Casper Jansen

Meat Loaf - Paradise by the dashboardlight.

Shaken not stirred

Crossroads studio  werd album in eigen beheer opgenomen. 
Ouders Frank Boeijen komen  uit Oss

House of the rising sun - Animals



You know it’s up to you, I think it’s only fair. Pride can hurt you too, apologize to her.

Swimming through the stars when I see her. And I don’t need air cause I breathe her.

En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen, de stoelen staan te wachten op het ontbijt.

Ge bent echt nie d’n ennigste die gapen kan in kleur.

Ya see, I got more clothes than Muhammad Ali and I dress so viciously.

Ik ben toch ook nog maar een kind, kan ‘t niet helemaal alleen.

Now I know what a fool I’ve been, but if you kissed me now I know you’d fool me again.

I hear the drums echoing tonight, but she hears only whispers of some quiet conversation.

Op zondagavond langs de Wallen, en als je langzaam liep dan zag je meer.

Ain’t no fairy story ain’t no skin and bones. But you give it all you got weighin’ in at nineteen stone.

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

Muziekcitaten

She loves you - Beatles

Nothing really mathers - Mr Probz

Avond - Boudewijn de Groot

Pap en Pudding - Oan de kant (ik moet wir overgeven)

Rappers delight - Sugar hill gang

Ik voel me zo verdomd alleen - Ciske de Rat/Danny de Munck

Last Christmas - Wham!  of Taylor Swift

Africa - Toto

Hé Amsterdam - Drukwerk

Whole lotta Rosie - AC/DC

Casper Jansen

Shaken not stirred



Luister naar  de solo’s op de USB-stick : SOLOSS.mp3 en noem titel en uitvoerende artiest/band

Van welke band kent u deze meneer? 

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

Solo!

Met welk lied inspireerde Freddy Mercury, John Lennon om weer muziek te gaan maken?

Welke artiest werd eind jaren ‘40 geboren in Long Branch New Jersey?

Karma cameleon - Culture Club

Papa was a poor man - Jack Jersey

You can call me Al - Paul Simon

Bicycle Race - Queen

This ole house - Shakin’ Stevens

Born to be wild - Steppenwolf

Een kopje Koffie - VOF de kunst

Amazing
Stroopwafels

Aanders

In my tree

Made in Oss

Ogen vol vuur

CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE (QUEEN)

BRUCE SPRINGSTEEN



Luister op de USB-stick  naar TV TUNES 
OSSE KWIS.mp3 en schrijf de titel van 

het programma op:

Luister op de USB-stick  Kleuren osse 
kwis.mp3 en schrijf de kleuren in de 

juiste volgorde op

....et les Gommées. Cult uit Oss! 

Luister het mp3-bestand “Achterstevurre” op de USB-stick. Noem titel en uitvoerende artiest van ‘t num-
mer wat misbruikt werd voor dit briljante J.L.F. -lied:

Hoe heet dit lied in de uitvoering van Jacques Le Filathéliste?

Luister het mp3-bestand  ‘wiewawoar’. Over wie gaat dit couplet?

TelevisieKleuren

Jacques le Filathéliste

1.  ___________________________________

2.  ___________________________________

3.  ___________________________________

4.  ___________________________________

5.  ___________________________________

6.  ___________________________________

7.  ___________________________________

8.  ___________________________________

9.  ___________________________________

10. ___________________________________

1.  ___________________________________

2.  ___________________________________

3.  ___________________________________

4.  ___________________________________

5.  ___________________________________

6.  ___________________________________

7.  ___________________________________

8.  ___________________________________

9.  ___________________________________

10. ___________________________________

Beertje Colargol

Knight rider

Benny Hill (show)

Inspector Gadget

Barend en van Dorp

Bolke de Beer

Fabeltjeskrant

Pipi Langkous

Prijzenslag

Ome Willem

Zwart (Paint it black)

Wit (Pretty fly for a white guy)

Rood (Red river rock)

Paars (Purple rain)

Bruin (Brown girl in the ring)

Blauw (Song sung blue)

Roze (Lily the pink)

Groen (Little green bag)

Geel (Yellow submarine)

Goud (silence is golden)

Kleine jodeljongen - James Last

tiurethca tpool dnab eD. (De band loopt achteruit)

Gertjan Theunisse



Roept u maar! Wie zijn dit, of wat is dit?

Kleinighèdje houde toch...

HEIDI      KABOUTER DAVID         KLEINKEINDER          IENIEMIENIE        KABOUTER WESLEY

JAPIE KREKEL KLEIN ORKEST     KLEINTJE PILS MINI ME  SMURFIN

MONCHICHI  BEDWANTS/bedbug  ROEL V VELZEN PINKELTJE      VROUWTJE
THEELEPEL

KLEINE VIEZERIK    DOPEY/Stoetel        JET(FREGGLE)              PAULUS      LITTLE BRITTAIN

Ministeck                       Rene Klijn My little pony         Mini(K de Rooy)    Chicken little



Wat  is er 8 maart jongstleden zoekgeraakt?

Wat is er  1 januari 2015 te doen bij de Geffense Plas?

Op welke website kun je je hier voor inschrijven?

Waar werd in de gemeente Oss woensdag 26 november 33 kilo geknipte hennep aangetroffen?

Welke vereniging doneerde de huidige scepter van de Stadsprins 
en aan welke Stadsprins werd deze gedoneerd? 

Waar staat de afkorting ELF voor in de ELF-munt waarmee tijdens Carnaval in alle kroegen betaald kan 
worden? 

Carnaval

De Osse Kwis valt samen met ‘n andere dorpskwis in de gemeente......Welke?

Boeing 777-2H6ER 9M-MRO Vlucht MH370 van Malaysia Airlines 
(239 mensen)

Nieuwjaarsduik

reddingsbrigadeoss.nl

Singel Teeffelen

De Vrolijke Schuit aan Albert I

Edward Putters, Lambèr Hendriks, Frans Boerboom

KLEINE VIEZERIK    DOPEY/Stoetel        JET(FREGGLE)              PAULUS      LITTLE BRITTAIN

De Lithse Kwis



Welke carnavalsclub bouwde deze wagen?
Uit welk jaartal komt deze praalwagen?

Wie is deze prins en in welk dûrp regeert hij?

Wat hebben deze mannen met de wegenwacht en carnaval te maken?

Welke carnavalsheld heeft onder een pseudoniem 
deze LP opgenomen?

Welk dorp in  de gemeente Oss had de allereerste zwarte “burgemèster” en wat was zijn naam?

Wat kreeg de vrouw van Wim Kersten op woensdagmorgen?

Foempers

Wilbert Kuijken, Herpen

Dochter van één van de Jacksons (Piet 
van Gorp) is Corry van Gorp = Alie van 
de wegenwacht.

Pierre Kartner, (Vader Abraham)

Herpen, Frank Verhallen

Rode rozen

2006



De kerk in ‘t midde houwe

Ge moet de kerk(deur) altijd in ‘t midde houwe! Dus da doen we dan ok mar.....
In welke kern in de gemeente Oss zijn deze kerkdeuren gefotografeerd?

Mi de bijzondere groete van meneer pastoor èigus!

1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

Welke carnavalsclub bouwde deze wagen?
Uit welk jaartal komt deze praalwagen?

Megen
Dieden
Herpen
Ravenstein
Demen
Oijen
Deursen/Dennenburg
Huisseling
Macharen
Haren



Daan is in februari 2014 19 jaar geworden en heeft toen direct besloten om opnieuw lid te worden van de 
Openbare Bibliotheek aan de Raadhuislaan te Oss. Veel geld heeft hij niet dus hij heeft gekozen voor het 
goedkoopste abonnement. Daan heeft inmiddels al diverse items geleend. Hij is echter vergeten om een 
van zijn boeken op tijd terug te brengen. Acht weken na het aflopen van de uitleentermijn vindt hij het 
boek onder zijn bed en hij spoedt zich naar de bibliotheek om het boek in te leveren. Daar aangekomen 
moet hij helaas een boete betalen van € 6,00. Hoeveel dagen was hij volgens de regels van de Osse Bibilio-
theek te laat? 

Ondanks de boete van de eerste keer is Daan enthousiast geworden over het aanbod van de bibliotheek 
en leent hij veel meer dan dat hij van te voren bedacht had. Niet alles blijkt gratis te zijn. 
Zo komt hij de dvd tegen van ‘The Godfather’ en hij leent deze. Na het lenen van deze dvd besluit hij de 
rest van de trilogie ook maar te lenen. Om het hele maffiaverhaal vervolgens te completeren met het 
lenen van de klassieker ‘Scarface’. 

Na het kijken van deze dvd’s tipt een vriend hem dat ie waarschijnlijk de game ‘Maffia’ voor de Playstation 
ook geweldig zal vinden en hij besluit deze te gaan lenen om hem na de leenperiode te vervangen voor 
het vervolg op deze game ‘Maffia, the city of lost heaven’. 

Ook muzikaal wordt hij door de Openbare Bibliotheek in Oss geïnspireerd. Hij leent een aantal cd’s.
Hij leent de cd van ‘De beste zangers van Nederland op 3 april, maar vindt deze zo goed, dat hij deze pas 
terug brengt op 29 april. 

Ook is hij helemaal weg van de nieuwe cd van Kensington welke hij leent op 29 april en weer inlevert op 
9 mei evenals de cd ‘The two of us’ van Jan Keizer die hem nogal tegenvalt. 

Voor een project van zijn studie kijkt hij nog in diverse tijdschriften bij de bieb en besluit hier maar wat 
kopieën van te maken zodat hij het dan nog eens rustig thuis kan doornemen. Het zijn een  zestal dub-
bele pagina’s van het blad ‘Web Designer’ en een zestal pagina’s van het blad ‘Know How’. Alle pagina’s 
laat hij kopiëren in kleur wat voor hem fijner is aangezien het nogal wat grafieken betreft. 

Voordat hij op zomervakantie gaat met zijn ouders van 8 augustus  tot en met 15 augustus leent hij op 8 
augustus nog snel twee boeken waarvan er 1 benoemd is door de bieb als recent verschenen hardloper; 
de andere is een klassieker die hij al ooit gelezen had maar zo goed is, dat hij deze nog maar eens besluit 
te gaan lezen.

Als Daan terug is van zijn trip naar Kreta mag Daan onverwachts nog met een vriend mee op vakantie 
naar Engeland van 21 augustus tot en met 4 september. Hierdoor zijn de reeds eerder geleende boeken 
te laat terug en moet hij helaas een boete betalen als hij deze op 5 september terugbrengt. 

Voor zijn studie leent hij op 21 oktober een dvd van National Geographic en hij brengt deze informatieve 
dvd retour, na hem een keer verlengd te hebben, binnen de afgesproken termijn. 
Zo aan het eind van het jaar is Daan eigenlijk benieuwd wat hij financieel gezien kwijt was dit jaar aan de 
bibliotheek in Oss?

*Boetes bij de bibliotheek in Oss worden gerekend van maandag tot en met zaterdag, voor zondag en maan-
dag wordt niets berekend omdat de bibliotheek deze dagen normaliter dicht is

Telt ‘r mar nie op!

€ 69,70
abonnement: 34,00 (normaal €36,00 €2,00 korting ivm aut. incasso) boete boek: 6,00 (uit deel A)  4 dvd’s huren: 8,00 (4 x € 2,00)
16 kopieën € 9,00 (16 x € 0,50) 3 cd’s 3,00 (3x €1,00) 2 games 4,00 boete 1 cd 8 dagen te laat 8 x 0,15 = 1,20 boete boete te laat terugbrengen 
hardloper populair boek  10 x € 0,15 = € 1,50 boete voor alleen het populair boek. leentermijn is maar 14 dagen. lenen populair recent ver-
schenen boek 2,50    lenen informatieve dvd gratis maar verlengen is 0,50 totaal: € 69,70

5 dagen x 0,15 x 8 = 40 dagen



Lèkker snuupkes! 
Hoe hiette deze vruuger ok al wir?

logo’s

Bedrijfslogo’s......maar dan bewerkt!
Bij welke bedrijven horen deze logo’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.

Ball packaging

Brabants Dagblad

Circa 2

Halfords

De Vet

Mobiele inbouw techniek Oss

Scapino

Spierings kranen

Electroworld Smits en van Zon

Kruidvat

Vos Oss

Potec

Bouwman food

Lagro

Treets

Bonito’s



0=NIET KLEUREN       4=ROOD       3=ROZE       5=NIET KLEUREN       1=GRIJS       2=ZWART

Wat is de gevleugelde uitspraak van de persoon die je hierboven ziet verschijnen als je 
de nummertjes de juiste kleur geeft?!

Kleurploatje

“What’s up doc?!’



Nog meer logo’s
Bekende en minder bekende bedrijven/organisaties uit de gemeente Oss. Ken jij ze?!

MSD Van Lith De Oase Koppig Boer Spierings

De Kiep

Esmeyer Van Beek Fitness Plaza Vepa gifts Bato

Kluunen in Oss Brabant Wonen Zwetsbal Van Zandvoort

Ter Horst v Geel Kindercompagnie De Rooi peper Heywood of 
Houthandel vd Heijden

Mortelcentrale
(vd Haterd beton)

Jysk

Buitengewoon Sanders Lievekamp Best Western
(Naaldhof)



D-tv heeft de weken voorafgaande aan de grote Osse Kwis wekelijks aandacht besteed aan de kwis, 
waarvoor onze grote dank! Voor degenen die alle afleveringen op de voet hebben gevolgd volgen 

nu enkele simpele vragen. Voor degenen die hiervan niets hebben meegekregen: 
Uitzending gemist/Specials! Of YouTube natuurlijk. Succes!

 Noem drie plekken waar door de eeuwen heen het gemeentehuis van Oss stond of staat.

Het café van Frans Krol, (+2007)’ de Witte molen’.  Volkscafé pur sang, en ‘t bier was nog betaalbaar ook! 
Wat kostte een glaasje bier in dit café in 1987?

Hoe heet de reeks publicaties over Oss die Jan Cunen schreef? 

Hoe dik is de deur van het depot van ‘t Stadsarchief?

Met welke 2 knappe dames werden alle afleveringen van de Osse kwis opgenomen?

Welke dichter citeert/persifleert René in De Lievekamp op het podium?

Uit welk stuk  van deze dichter komt het bewuste citaat?

Wat is er mis met de tijd (klok) bij de burgemeester?

De Osse Kwis op

Uit ‘t Stadsarchief

Maaike Cnossen en Babette de Bruijn

William Shakespeare, (to be or not to be)

Hamlet

De klok lijkt achteruit te lopen. 16.00 en even later is het 15.50

Heuvel, Molenstraat (Villa Constance, nu Museum Jan Cunen), Raadhuislaan

Ossensia

11 centimeter

1 gulden



“Die verrekte jong lege d’n helen dag vur de televisie en durre tablet of telefoon! Vruuger, toen ha’n we da nie! 
Ja, keinderuurke op woensdagmiddag en de Ted de Braakshow in ‘t weekend!”  

Welnu, hierbij enkele spellen én presentatoren. Kent u ze?

Spelletjes

Dick Passchier   Electro    Onderuit      Halma      Punniken

Hamertje tik  Knex  Hoedje Wip   Eddy Becker   Partner Link

Fred Oster Mini Loco  Stef Stuntpiloot  Triominos   Pim pam pet

Sonic         Valkuil  Patrick Martens     Dr. Mario 

Heuvel, Molenstraat (Villa Constance, nu Museum Jan Cunen), Raadhuislaan



Whatsapp- en SMS-taal! Wat betekenen deze afkortingen?

Waar in Oss vind je deze waterpartij?

Waarom gaat ‘t rioolwater van Oss in  vrij verval naar Oijen en niet -zoals 
bijvoorbeeld het rioolwater uit Grave- met persleidingen?

GGG 

AWHFY

ROFLMFAO

BGF3T3 

PLORK 

DILLIGAS 

SWMBO 

BRB

TATITI 

AWHF Y?

Woater!

Frankenbeemdweg/Harnas/Jachtslot

Omdat Oss hoger ligt dan Oijen
loopt ‘t automatisch

Geen Goede Grap

Are We Having Fun Yet

Rolling Over Floor Laughing My Fucking Ass Of

Big Grin From Ear To Ear

Prettig Lichaam Ontzettende RotKop

Do I Look Like I Give A Shit

She Who Must Be Obeyed (vaak een echtgenote)

Be Right Back

That’s All There Is To It



Wie hebben we hier
geschminckt?

Wie hebben we hier
geschminckt?

In welke speelfilm figureerde hij?

Bij welke ‘Meester’ leerde hij zijn 
vak?

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

Photosoep

Wobine Buijs

Angeli van Bergen

Chris Ermers

Jan van Loon

Remco Pardoel

Jan Marijnissen

Frans Heesen

Jan Hein Kuijpers

De Bende van Oss

Meester Piet Doedens

Jules Iding

René Peters

Jack v Lieshout

RJ Steegman

John de Berk

Arie Vos

Pastoor Mennen

 Frank Anthony



Welk gerecht krijgt u wanneer u onderstaande nummers bestelt? Hint: De naam van de 
restaurants staat er (cryptisch) bij! Smakelijk! En succes!

Samen met weekblad De Sleutel zijn we 8 weken geleden begonnen met een opwarmer voor De Osse Kwis. In De Sleutel heeft de 
afgelopen edities wekelijks een vraag gestaan en wat blijkt? De antwoorden van deze vragen heb je nodig om deze vraag op te 

kunnen lossen: 

Neem van het antwoord van de eerste vraag de 7de letter en zet die op positie 3
Neem van het antwoord van de tweede vraag het eerst getal en zet dit op positie 1

Neem van het antwoord van de derde vraag de 6de letter en zet die op positie 5
Neem van het antwoord van de vierde vraag de eerste letter en zet die op positie 2

Neem van het antwoord van de vijfde vraag de 8ste letter en zet die op positie 7
Neem van het antwoord van de zesde vraag de 10de letter en zet die op positie 8

Neem van het antwoord van de zevende vraag de 6de letter en zet die op positie 4
Neem van het antwoord van de achtste vraag de 9de letter en zet die op positie 6

(TIP/HINT: Politie Oss was op 12 november op zoek naar de eigenaren hiervan)

Meerdere eetgelegenheden in Oss voeren vol trots het keurmerk van Rob Geus’ Smaakpolitie. Noem er twee.

‘Oosterse Wijze’ nummer 36

‘Grieks Orakel’ nummer 87

‘Japanse Nachtkleding’ nummer 57

‘Fijn Voedsel’ nummer 3

Wilt u me nu?

De Sleutel!

Smaakpolitie

Bami (Boeddha)

Hermes schotel (Delphi)

Maguro Salade (Momoyama)

haaievinnensoep (Fine food)

2 f i e t s e n

Grieks rest Delphi/Loempiakraam/

Venezia De Marco



Hoeveel (niet-oplaadbare) penlightbatterijen heb je nodig om aan een voltage te 
komen dat gelijk staat aan ‘t voltage dat deze batterij vroeger leverde?

Waar bracht de schrijfster van het boek “ De tweeling “ haar jeugd door en weet je haar naam?

Welk boek geldt als het standaardwerk over de geschiedenis van Oss, noem ook de auteur:

Een bekend probleem: ruzie over de erfenis. Op dit perceel staat een grote villa. Na het overlijden van de 
vader willen alle vier de kinderen een precies gelijk stuk van zowel de villa als van het perceel. De vier-
kante villa met zijn gelukkig makkelijk deelbare identieke Oost -, West -, Noord- en Zuidvleugel is geen 
probleem voor de notaris. Maar het probleem is wel dat het pand niet precies in het midden van het 
perceel staat. 

Na een langdurige bestudering hoe 
de  verdeling  moet gaan geschie-
den door Odette Grundeken notaris 
van Pinkse Philips Huberts Notaris-
sen komt zij met een oplossing. De 
kinderen moeten er dan wel mee 
akkoord gaan dat stukken grond 
elkaars spiegelbeeld mogen zijn. 

Hoe ziet de oplossing van de notaris 
eruit? Teken de juiste (gelijke) verde-
ling in op de afbeelding hiernaast).

Tekenen bij de notaris

In Oss, Tessa de Loo

De geschiedenis van Oss door Jan Cunen

3 penlight á 1,5 is 4,5 volt



Hoe heten de personen op deze foto?

Bekijk filmbestand DTV op  de USB-stick en geef hieronder het juiste antwoord: 

Snackbar vd Schoot is ‘n tijdje slecht bereikbaar geweest ivm werkzaamheden aan de 
beruchte kruising. Vandaar hier wat gratis reclame onzerzijds ;-) Welke (groene) letter van 
de buitenverlichting aan de voorkant van deze friettent werkt niet?

Van 1969 tot 1975 stond Oss bekend om  dit mooie evenement. Welk evenement?

Welke onlangs verschenen thriller van een schrijfster uit Berghem speelt zich af in Ravenstein?

Welke 3 virussen staan hiernaast afgebeeld?

Hoeveel gaatjes/spuitmonden heeft de watertafel  op d’n Heuvel?

Ge zult ‘t mar hebbe!

Conflict door Susan Moonen

HIV

Vogelgriep/aviaire influenza/Vogelpest/influenza A

Mexciaanse griep (h1n1)

24 uursrace

24

3 november

R

Simon van den Bergh

Anton Jurgens



Sund

Welke BN’ers ziet u hier?

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

Kees Brusse is in 2013 overleden. De rest in 2014

Vogelgriep/aviaire influenza/Vogelpest/influenza A

Christina Deutekom

Cees Veerman

Herman Pieter de Boer

Hugo Brandt Corstius

Mimi Kok

Wubbo Ockels

Willem Albeda

Reggy Tielman

Kees Brusse

Allard van de Scheer



Jeannette en Arie zijn op zoek naar een woning in hun favoriete stad Oss. Nu kwam Jeannette een woning 
tegen op één van de vele websites van de diverse lokaal gevestigde makelaars te Oss. Het huis valt perfect 
binnen hun budget van €200.000,- tot € 275.000,- Ze belt haar man Arie op zijn werk maar haar internet-
verbinding valt uit en kan ze niet meer bij alle gegevens. Wel heeft ze de omschrijving van de woning nog.

“UITSTEKEND ONDERHOUDEN WOONHUIS TYPE TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP MET GARAGE. UITSTEKEND 
GELEGEN MET VRIJ UITZICHT OVER GROOT WIJKPARK DIRECT TEGENOVER DE WONING. OP KORTE 
AFSTAND VAN DIVERSE VOORZIENINGEN ZOALS LAGERE SCHOLEN WIJKWINKELCENTRUM EN UITVALS-
WEGEN”

Als Arie vraagt naar meer details om zijn vriendin haar droomhuis terug te vinden moet ze diep nadenken 
maar er schieten haar nog een paar details te binnen waardoor Arie met zekerheid kan zeggen dat hij de 
juiste woning gevonden heeft. 

- Op een soort van studeerkamer/hobbykamer stond de klok op 5 over 4 toen de foto geschoten werd. 

- En op de rechterwand van die kamer hangt een lijstje met een krantenknipsel waarvan de kop haar nogal 
aansprak “iets met groeten”. 

Twitter de kop van dit krantenartikel met de naam @ossekwis en vermeld daarin #dok2014 en de @ van de 
betreffende makelaar en vergeet natuurlijk niet je teamnaam te vermelden. 

Ben je de eerste met dit bericht dan heb je bonuspunten te pakken (20 punten)
Ben je de tweede met dit bericht dan heb je 15 punten en elke volgende krijgt elke keer 1 punt minder.
Maar je krijgt altijd het minimum van 3 punten voor de moeite. 

Bij welke makelaar staat dit huis te koop? 

Wat is de vraagprijs van dit huis? 
 

En wat is natuurlijk het adres van het betreffende huis? 

Bedankt namens Jeannette en Arie voor het opzoeken van hun woning!
  

Dat waren ze dan beste kwissers! De vragen en opdrachten van de allereerste Osse Kwis. We hopen dat 
jullie het beantwoorden net zo leuk vonden als wij het verzinnen en maken van de vragen. Te moeilijk? 
Te makkelijk? Te saai? Te lang? Te kort? We horen het allemaal graag van jullie en daar gaan we natuurlijk 
rekening mee houden met de volgende editie. Wij vonden het in ieder geval enorm leuk om deze kwis op 
poten te zetten. En natuurlijk nogmaals dank aan al onze sponsoren die ons met vele zaken hebben gehol-
pen om deze eerste Osse Kwis tot een succes te maken.
Team De Osse Kwis

Huizenjacht!

vd Heuvel makelaardij 

€215.000,-

Hageheld 31 5345 ER OSS


