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Ekkus leze vantevurre!

Om d’r efkes in te komme!

Inhoud envelop (meteen even controleren):

• Kwisboek
• Cassettebandje
• Entreekaartje Lievekamp Rabozaal voor 1 persoon
• Twee startnummers
• Blad met teamnaam en inschrijfnummer

Juiste antwoord als:

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

Geheime opdrachten:

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

Extra e-mail opdracht:

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

Regels buitenopdrachten:

Houd je altijd aan de wettelijke regels,
zorg dat het veilig en gezellig is voor iedereen.
Deze opdrachten vinden binnen
de kern Oss plaats en iets daarbuiten.

Inleveren:

• Ingevuld kwisboekje op de juiste paginavolgorde 
  inleveren met je teamnaam erop

• Eventuele attributen die je verzameld hebt die 
  van belang zijn om mee te geven
• Inleveren tussen 23:30 en 24:00 uur
  in de Lievekamp op 27 december 2022

Te laat inleveren betekent geen punten.
Op diverse beeldschermen zullen na het
inleveren de goede antwoorden te zien zijn!

Uitslag De Osse Kwis:

Zaterdag 28 januari zal de uitslag
bekend worden gemaakt.

Wat valt er te winnen:

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

1e prijs: € 250,- en de wisseltrofee

2e prijs: € 150,-

3e prijs: € 100,-

Laatste plaats is de laotste mem wisseltrofee!

Hoogste nieuwe binnenkomer wisseltrofee

Hoogste stijger wisseltrofee

Grootste daler wisseltrofee

De gelijkblijver wisseltrofee

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

De Os van Oss op de rotonde is exemplarisch voor de toegang tot Oss. 
Aan de voet staat de naam van de ontwerper uitgeschreven. Waar heeft 
deze ontwerper spijt van dat hij dat niet stiekem heeft toegevoegd aan zijn 
uiteindelijke uitvoering?

Dat hij niet stiekem twee ballen onder de grond eraan vast heeft laten lassen
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Sponsorpagina

Wat kost een Box-to-Go opslagbox van 13m3 voor een periode van 27-12-2022 
tot 20-03-2023 inclusief transport en hangslot? De box wordt ingeladen in
Den Bosch en later in Eindhoven weer uitgeladen.
www.boxss.nl

Stichting Hart voor Oss is een burgerinitiatief en opgericht door een Ossenaar. 
Zonder zijn vrouw was er geen Hart voor Oss. Wat is haar volledige naam?

Van welk ras komt het vlees dat bij the Butcher Store in de
dry-aging kast tot rust komt?
www.thebutcherstore.nl

Wat was het allereerste product van
Stichting Hart voor Oss?

Wat is het eerste model in de EGV-Move serie?
www.orange-move.com

€ 470,-

Ilse Thijssen - Oostveen

Rubia Gallega

Ossy Deel 1 “Welkom Ossenaartje”

EGV-M1
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Sponsorpagina
Wanneer startte Bart van der Zande, officieel zijn loopbaan bij Zantech?
www.zantech.nl

Welke nieuwe TravelTeam medewerker mist er nog op de homepage foto?
www.travelteam.nl

Welke machine is het meest 
recent aangeschaft en staat nog 
maar een aantal weken binnen? 
www.ankersnatuursteen.nl

De hoeveelste generatie is 
Wouter Wehberg van het 
gelijknamige familie bedrijf dat 
gevestigd is aan het
Walplein nr 1  in Oss?
www.wehberg.nl

Ankers vis.krt.qxp_Opmaak 1  19-09-19  11:40  Pagina 1

1996

Afzuigmachine

4

Daisy
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Sponsorpagina
Welk jaartal hoort
hier te staan?
www.cafebellevue.nl

Welke Osse primeur
had la colline in 2002?
www.la-colline.nl

Op welk adres heeft Medifit 
Oss een 2e vestiging gehad 
vanaf het jaar 1987 tot 1990?
www.medifitoss.nl

Wat voor specifieke software 
maakt Despicable Good 
Corporation?
www.despicablegood.com

1923

De eerste eiland terrassen in Oss

Middenkamp 10

Custom Saas (Software as a Service) Vraaggestuurde Custom Software
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Sponsorpagina
Van welk materiaal maken wij mooie dingen
in onze werkplaats en wat is onze slogan?
www.heart-care-werkt.business.site

Wist je dat MAAS Internal LogistiX, bekend van 
het leveren en installeren van transportsystemen 
voor de e-commerce, verhuist naar een 
nieuwbouwpand in Oss per februari 2023?
Op deze nieuwbouw locatie, die het centrum 
wordt van de interne logistiek voor de Europese 
markt, is een QR code te vinden die je 
doorverwijst naar de vraag. Rijd naar het nieuwe 
pand van MAAS Internal LogistiX en scan daar de 
QR code. Bij de QR code vind je de vraag!
www.maasil.nl

Wanneer is Bianca Hoegee 
begonnen in haar functie als 
evenementencoördinator centrum Oss?
www.centrummanagementoss.nl

Wat is de doelstelling
van de stichting met de 3 harten?
www.metjehart.nl/gemeenten/oss/

Hout, Heart Care Werk(t)

1 november 2015

Bestrijding eenzaamheid ouderen

Gisteren besteld, vandaag gekomen!
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De Lievekamp
Zorg dat je om 20:00 één persoon uit je team afvaardigt met de entreekaart 
voor de Rabozaal in de Lievekamp. Zonder entreekaart geen toegang. 
Handig weetje voor de afvaardiging van je team.
Stuur een uitverkorene zonder notenallergie!
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Wie zat er voor slagerij Gérard Peters in de Ruwert?

Wat stond er naar aanleiding van de verkiezingen van Jo Peters in de krant dat 
een dusdanig succes was waardoor het voortaan wekelijks werd geplaatst?

Wat was de weeknaam van de 34e Kako Kindervakantieweek?

Vanaf welk jaar introduceerde Kako themaweken?

In welk jaar is Kako gestart?

Welk Oss bedrijf haalde in minder dan een jaar tijd 11x The Times,
5x The Guardian en 1x The New York Times?

Op welke bekende locatie in Oss woonde de voorzitter Dhr. Bannenberg van 
het Oranjecomité, die na de bevrijding zorg draagde voor de Koninginne- en 
Oranjefeesten?

Vruuger

van de Rijt

Tekening

Willy Selten BV

Op d’n Heuvel

De Hotemetotem Week (2003)

1972

1969
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In welk jaar werd het Titus Brandsmalyceum ook daadwerkelijk zo genoemd?

Vruuger

Wat was de naam van deze eerste lp?

Welke Ossenaar diende ter inspiratie voor de musical De Paria?

Hoeveel V1 bommen zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oss gevallen?

In welke platenzaak kocht de Osse Harry de Winter zijn eerste lp welke
volgens zijn eigen woorden ” zijn hele leven veranderde“?

Na het overlijden van voormalig huisarts Kees Fontein op 22 april 2007, pakt 
zijn vrouw een boekje uit de kast, legt het op zijn borst, vouwt zijn handen 
erover en belt haar zoon Frans. Wat was de titel die op de voorkant van het 
boekje stond?

Welk klooster kwam na een gebiedswijziging in Oss te liggen?

Jan van Es

Rubber Soul van The Beatles

Arons

1948

10

Ik mèn, dat ‘t vort zat is

Fons Vitae 
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Welke gestorven Ossenaar kreeg in 1941 een NSB-begrafenis waarvan de NSB 
een propagandafilmpje heeft gemaakt.

Hoe laat arriveerde hij met de kist in de kerk?

Vruuger

Kende
 um?

9-11-2001 bijna iedereen 
heeft deze datum op zijn 
netvlies staan. De dag 
dat terroristen met twee 
vliegtuigen zich in de 
twintowers storten. Echter 
is er al jaren eerder ook een 
vliegtuig in een toren in 
New York gevlogen.
Welk jaar was dat.

NSB’er G van Houting

10 voor 12 (8 voor 12 tellen we ook goed)

Annemarie Verstappen

1946
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Welke inwoners van de gemeente Oss ontvingen er allemaal een prestigieuze 
Yad Vashem onderscheiding?

Yad Vashem - Dat is de hoogste onderscheiding die de staat Israël kent voor degenen 
van niet-Joodse afkomst die joden hebben geholpen de nazi-vervolging in de Tweede 
Wereldoorlog te overleven.

Vruuger

In 2020 bestond Josina bloemen 100 jaar en kreeg zelfs het predikaat
hofleverancier.  Maar dit bedrijf heeft nog ooit een tweede filiaal gehad. 
In welke stad/dorp was dit filiaal gevestigd?

In de oorlog stopte Nico met het bedrijf en deed het over aan zijn zoon
Bernhard. Met welk vervoermiddel ging Bernhard in de oorlogsjaren
naar de veiling in Nijmegen?

26 juni 1968 brak er een os los bij het slachthuis aan de Linkensweg en rende 
achtervolgd door het personeel de stad in. Daar aangekomen rent de dolle os 
het kledingbedrijf van Favatex binnen. Hoeveel kostuums heeft de os
uiteindelijk vernield?

De familie van Oorschot 

Geertruda Jacoba Johanna Francisca Maria Dorenbosch

Franciscus en Hermans Wijnakker 

Oud burgemeester Louis de Bourbon 

Pastoor Gerardus Cox

Nijmegen

Bakfiets

128 kostuums
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Oit gestart vanuit de Meijerijsche Kar op ’t Vèrkesmertje. Van Oss noar d’n 
Bosch én ôk vice versa. Nazaten van deze voerman runnen echter nog steeds 
een bedrijf in Oss. Hoe heet dit bedrijf?

Swiebertje wie kent ‘m niet? Joop Doderer als 
zijn alter ego Swiebertje.Deze foto is genomen 
in de regio Oss. Op welke (exacte) datum is 
deze foto genomen?

Barbier op ’t Mertje - Het edele beroep van 
Barbier is weer helemaal hot and happening 
op het moment. Deze foto is echter zo’n 35 
jaar geleden geknipt. Wie zien wij hier op de 
foto? Noem barbier en klant.

UNOXWORST - Vroeger werden de rookworsten van Unox
(net als de HEMA rookworsten) opgehangen om te drogen 
/ roken. Tegenwoordig wordt de Unoxworst bijna helemaal 
machinaal vervaardigd. Ook ’t touwtje ertussen ontbreekt. 
Waarom zijn deze worsten tóch krom (hoefijzervormig) ipv 
recht?

Vruuger

Hofmans Transport

30  sept 1966

Barbier: Maarten Ploegmakers Klant: Theo (Thé) Klerks

Een groep geconsulteerde huisvrouwen vond dat een rookworst 
U-vormig moest zijn, “een rechte worst is geen rookworst”.
Dus eigenlijk een verkoopstrategie na marktonderzoek
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1

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

Welke 16 Suske en Wiske titels zijn dit?

Wat hebben deze titels gemeen?

De olijke olifant

De koddige kater

De witte uil

Het gouden paard

De bokkerijders

De nare varaan

De lachende wolf

Het zingende nijlpaard

De ijzeren schelvis

Het ros bazhaar

De apekermis

De stierentemmer

In elke titel zit een dier

Het rijmende paard

De vliegende aap

De zwarte zwaan

Het hondenparadijs
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Camping D’n Heuvel

Grensoverschrijdend gevlag!

Sjeklist
Vakantie is vort reteduur dus kom met

oew tent noar D’n Heuvel vanaf 21.30 uur!

Ik goa kramperen en neem mee...

Tent Slaapzak Koelbox Klapstoel Luchtbed WC-rol

Wat is de bedoeling…..

Kom met de items uit de sjeklist naar d’n Heuvel en zoek een mooi plekske 
om oew tent te parkeren. (Geen straatwerk losmaken of beschadigen voor 
tentharingen) Zorg zelf voor creatieve oplossingen.

 - Open vuur verboden
 - Houd rekening met elkaar 
 - Opdracht is voltooid als onze huisfotograaf een foto van je
  tent met deelnamenummer heeft gemaakt. 
 - De Osse vlag die je gemaakt hebt meenemen op een stok zodat ie 
  mooi kan wapperen.

Ontwerp een originele Osse vlag van 100 x 150 cm aan een stok en neem deze 
mee naar de camping op D’n Heuvel.
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Op deze foto staat burgemeester Louis Jansen samen met destijds koningin 
Juliana. Wie is de ontwerper van deze ambtsketen van zilver en onyx?

In het gemeentehuis is een gallerij 
van alle voormalige burgemeesters 
van Oss sinds 1910. Welke 
burgervader ontbreekt?

Na de gemeentelijke herindeling
in 1994 moest er natuurlijk een 
nieuwe ambtsketen komen.
Wie o wie heeft deze
ambtsketen gemaakt?

D’n Burgemester

Prince Louis Jean Henri Charles de Bourbon Duc de Normandie 
Burgemeester de Bourbon heeft altijd geloofd dat hij afstamde van koning 
Lodewijk de 14e oftewel de zonnekoning. Voor zijn moeder was het heel 
belangrijk dat hij geboren zou worden op Franse aarde. Echter is zij gewoon 
bevallen in Nederland. Hoe speelde zij het klaar om er toch voor te zorgen dat 
hij op Franse grond geboren werd in Nederland?

Joop Falke

Burgemeester Ploegmakers

Joop Falke

Ze plaatste haar bed in vier poten met Franse aarde
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Wie kent ’t nog? Het geëmmer met cassettebandjes. Met één vinger op PLAY 
en de andere op RECORD om je favoriete muziek op te nemen, en maar hopen 
dat de DJ er niet tussendoor lulde! We hebben jullie het gemakkelijk gemaakt. 
We hebben een hoop hits voor jullie op dit cassettebandje gezet.
Jullie hoeven alleen maar even op te schrijven welke liedjes er
op deze cassette staan. Oh ja, het is natuurlijk wél makkelijk
dat je even iemand regelt die nog zo’n fijne
tape-machine heeft staan! Succes!

CASSETTEBANDJE A KANT:

Welke muziekfragmenten zijn hier te horen?

CASSETTEBANDJE B KANT:

Welke muziekfragmenten van de carnavalsoptocht zijn hier in willekeurige 
volgorde te horen?

Cassettebandjes opdracht

Trio: Da Da Da

Barry Hughes: Kamerbreed tapijt

Las Ketchup: Asere (Ketchup song)

Andre van Duin: Hele grote bloemkolen

Rolling Stones: Start me up

Pierre Kartner: Hoera retteketet

Pink: Get the party started

Arie Ribbens: Brabantse nachten

De Kreuners: Ik wil je

Bart Jansen: Munne Nasibal

Rene Schuurmans: Hela hela ho

Twee Pinten: Geef mij de liefde en de gein

Fats Domino: Blueberry Hill

Van alles we: Die handjes de lucht in

Rowwen Heze: Limburg (kwestie van Geduld)

SRV mannen: O jee er staat een rij voor de wc

Jan Smit – Boom Boom Bailando

Trafassi: Pum Pum (sexy body)

Smokie: Living next door to Alice
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Van welke lokale Osse archeoloog kwam de uitspraak in het
Brabants Dagblad: Eindelijk heb ik een kasteel ontdekt!

Welke professor gespecialiseerd in kastelen bevestigde in het midden van de 
14e eeuw op basis van alle sporen en vondsten dat Oss zijn verloren gegane 
kasteel teruggevonden had?

Wie was de eigenaar van het kasteel van Oss na Heer Godevaart van Os?

Vanaf welk jaar kon de Brabantse Hertog gebruik maken van het kasteel van 
Oss als wachtpost en versterking aan de noordelijke grens van zijn gebied?

Wat heeft er waarschijnlijk rond 1350 - 1400 in de gracht van het Osse kasteel
gelegen?

Wie maakte een 3D-reconstructietekening van het kasteel van Oss?

Ut Kasteel

Hans Pennings

Prof. Drs. Hans Janssen

Marcelis van Os

Houten (roei) bootje

Floor Mollen

1374
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Wie heeft in 1928 de opening verricht van de school die toen nog
Carmel College heette?

Waar was hij bisschop?

De SP bestaat 50 jaar. Op welk 
huisnummer vestigden zij 
hun eerste kantoor?

Jubileums

In mei 1972 kocht een SP- 
lid van het eerste uur van 
al zijn spaargeld een oude 
groentezaak in de Peperstraat. 
Deze vrijgezel had niet de 
hele woning nodig enkel 
de voorkamer op de eerste 
verdieping de rest stelde hij 
beschikbaar als thuis- en 
uitvalsbasis van de partij. Wat 
was de naam van dit SP lid van 
het eerste uur?

Wie was de eerste SP locoburgemeester van Nederland?

Mgr. Constant Jurgens

Tuguegarao (Filipijnen)

Huisnummer 77

Toon Voets

Jules Iding
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De dames van MHC Oss degradeerden vorig seizoen uit de Overgangsklasse. 
In welke klasse spelen ze nu dan?

We blijven even korfballen. Dit jaar nam het eerste team van KV DOT afscheid 
van een clubicoon. Hoe heet deze man/vrouw en hoeveel seizoenen speelde 
hij/zij in de selectie van DOT?

Daarnaast heeft Dynamico dit seizoen een Oost Europese verrassing in de 
selectie rondlopen. Hoe heet hij en waar kwam in eerste instantie zijn
aanmelding terecht?

KV DOT heeft dit seizoen een nieuwe trainer. Wie is dat en hoe oud is de
beste man / vrouw?

De mannelijke handballers van Dynamico hebben trouwens ook een nieuwe 
trainer. Hoe heet hij dan?

Je hebt in Rotterdam De Kuip en met het Frans Heesen Stadion heb je het 
Osse Kuipje. Maar de selectie van TOP Oss heeft nog meer Rotterdamse
invloeden. Hoeveel spelers (en wie) speelden
vorig seizoen nog voor Feyenoord?

Sport

Overgangsklasse

Michel Heesbeen - 21  seizoenen

Gjorge Bancaliski - Spammail

33 - Thijs Jansen, Omer Gunduz, Delano Ladan

Niels van Kemenade - 24  jaar

Damir Josipovic
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Hieronder staan allemaal clubnamen, maar ze zijn één lettertje te kort of te ver 
in het alfabet gegaan.

Sport

TUSNO

CDBBQCJMBMT 

QLRULBSFSJDS

APTKDTEDCNFVG

Vorig seizoen was Bob Peeters de trainer van TOP Oss. De Belg heeft een rijk 
verleden als speler met interlands voor de Rode Duivels.
Tegen wie scoorde hij voor zijn land?

Met 38 jaar nam Jesper Brocks dit jaar afscheid als voetballer bij SV TOP 
Zaterdag. In een grijs verleden speelde hij nog voor de profs van TOP Oss.
Hoe vaak scoorde hij in het profvoetbal?

Padel is gigantisch in opkomst. Ook in Oss liggen er verschillende banen.
Hoeveel?

Dit jaar is er een heus WK in Oss. Welk?

SV Top

De Cardinals

RKSV Magriet

Boules De Boeuf

Letland en San Marino

2  keer ( volgens hemzelf)

8 ( TOZ 6, Breakpoint 2)

Rolstoeltennis
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Een inkopper: welke Colombiaanse geweldenaar op het voetbalveld begon 
een condoomlijn na zijn carrière?

Zie onderstaande afbeeldingen! Hoe heten deze accommodaties?

Piet Keizer is een legendarische Ajacied. Wat was zijn ‘signature move’?

Sport

Faustino Asprilla

Breakpoint ’8383 MHC Oss Motorclub Oss

Golfbaan Oijense Zij

De schaar
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Sport
Drie wielrenbroers (beroepswielrenners) 
uit Nederland waren achteraf gezien de 
grondleggers van de ‘verzorgingsbus’ tijdens 
bekende wielerkoersen in binnen- en buitenland. 
Dit voorbeeld werd later door vele bekende 
wielerploegen gevolgd. De bus bleek echter ook 
een prima reclame-object en zorde voor veel 
klandizie bij de adverteerder die op deze bus 
vermeld stond. Afgelopen jaar sloot dit bedrijf 
echter na vele jaren de deuren. Welk bedrijf 
zoeken wij?

Welke drie motorzaken hadden zich ingeschreven voor de 24 uurs race
van Oss in 1975

Wie gaf het startsein voor de 24-uurs race in 1975?

Waar vond de prijsuitreiking van de 24-uurs race van 1975 plaats?

Een wedstrijd van TOP Oss moet opnieuw gespeeld worden? Waarom? 
(verwerk in het antwoord ook de naam om wie én om welke
tegenstander het gaat!)

Sauna Diana

Vos Oss, Cyclorama den bosch, De Groot Motors uit Ravenstein

Burgemeester Jansen 

Clubgebouw van O.S.S. ‘2020 op de Rusheuvel

TOP-speler Toshio Lake bleek geschorst in de wedstrijd tegen Jong AZ, maar speelde wel
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Het ennigste wa ik ’s mèrge’s a’k wakker wor wil doen, is jouw ogen zien……Ik 
ha noit gedocht da ’n meid als gè iets um mijn zû kunne geve. Het ennigste 
wa ik ’s aovus wil doen, is jou vaasthouwe………ik wies nie da gij meer zocht dan 
wa ik oit kon zijn.

Ik vuul m’n eige slecht en ik heb unne kwak zûrge oan munne kop. Ik ben d’n 
hille tijd zo eenzaam, sinds da ik m’n liefste achterliet……..

Ik docht altijd al dagge gek op me waart, mar nou wee’k ’t zeker.
Ik kan bekant nie waachte tot ge op m’n deur klopt. Elke keer als ik de 
brievenbus leeg moet ik m’n eige inhouwe, umda ik gewoon
nie kan waachte totda ge schrijft dagge langskomt.

Het Tom oe nou eigenlijk uitgevroagd? -Nee, mar ik blijf hopen en waachte, 
want hij is de jongen woar ik aachteroan zit. Al oew dates waren unne ramp, 
dus hij is dieje gast die ik wel wil lere kennen…..

Oan de kant, oan de kant, makte hier unne groewte golf. Ontiegelijk 
verwaand en arrogant, mar ge vijnt oew eige wel interessant.
D’r is gin man zoals gij…

Nummerkes rooije

TOTO – Rosanna

Linda Rondstadt / Roy Orbison / Div art – Blue Bayou

Katrina and the waves – Walking on sunshine

Dolly Dots – (Tell it all about) Boys

Tic Tac Toe – Ich find dich Scheisse
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Nummerkes rooije
Raad artiest en nummer van de volgende 10 songtekst fragmenten:

Ik heb gin dubbeltje op m’n gewete, en ôk school waar oan mijn nie besteed. 
Te laam da’k uit m’n oewg kijk, en ik heb twee linkse haand. Ik ben zeker nie de 
knapste of de snelste, en als ik oit geld van oe leen, moete mar afwaachte of ge 
’t oit nog terug krijgt.

Alles is grondig noagekeke, en doar stoat ie dan te wachte op de start. Hij is ‘r 
kloar vur. Specialisten leege nog wa te strèije over wa data, en de bemanning 
het nog ’n poar vroage…..

Woar kunde schik maken, wereldschatten zuuke en wetenschapstechnologie 
studeren? Woar kunde beginne um oe droewme woar te maken op ’t laand of 
op de zee?

Munne lieve God, ik vuul m’n temperatuur umhog schiete, steeds hogger, ut 
brand dûr munne ziel. Meidje meidje meidje, ge zet me in vuur en vlam, m’n 
herses fikken, ik weet nie mer welke kant ik op moet.

Noa alle dinge die we samen hebbe meegemakt, zudde mijn toch vort moete 
begrijpe, zoals ik jou begrijp. Meidje ik weet ’t verschil wel tussen goed en fout, 
en ik goa echt niks doen wa ons huishouwe in de war stuurt. Goat nie zô oan as 
ik es unne keer wa loater thuiskom, want ge wit da we nèt klèin jong zijn als we 
leege te strèèje en de vechten samen.

De Dijk – Nergens goed voor

Peter Schilling – Major Tom (Völlig losgelöst)

Village People – In the navy

Elvis Presley – Burning Love

Simply Red / Freddy Fender – If you don’t know me by now
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Muziek

Welke bekende gitarist zien wij hier? Welke niet Volendamse band
zien wij hier?

Hoe heet het meisje op de foto
met haar voornaam?

Wat de huizenprijzen ook gaan doen, 
deze woning blijft onbetaalbaar.
Van welke artiest zien wij hier de 
plattegrond van de eerste
verdieping van zijn woning?

Deze zanger zong de openingstune 
van een bekende, legendarische
tv-serie. Welke tv serie zoeken we?

Slash (Saul Hudson) Red Hot Chili Peppers

Sonya

Elvis Presley(Graceland)

Dukes of Hazard (waylon Jennings)
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Muziek

Wat is de échte naam van deze 
entertainer?

Welk radiostation draait demeeste covers?

Met veel artiesten loopt ‘tvaak verkeerd af, drank,drugs, rock ’n roll.Deze artiest had niets metdit alles te maken, tochwaren de laatste levenjarenniet zoals je zou mogenverwachten voor een artiest
van dit formaat. Over welkeartiest worden hierkamervragengesteld?

Jeffrey Erens

Radio 4

Mary Bey-Servaes (Zangeres zonder Naam)
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Van tillevizie

Hoe heette dit acrobatenduo? Welke geboren Ossenaar ligt hier 
niet zo heel erg comfortabel?

Een Amerikaanse dramaserie die vanaf 1982 maar liefst 6 seizoenen op tv was. 
Deze dokter maakte onderdeel uit van de cast. Hij was in een andere TV-serie ook 
mateloos populair, echter hij kwam daar nooit in beeld: sterker nog, hij wilde zelfs 
niet op de aftiteling omdat hij zijn bijdrage aan de serie veel te klein vond.
Welke serie bedoelen we? 

De Crocksons Gerard Thoolen

Knightrider (William Daniels was de stem van Kitt)
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Wat is de kortste afstand tussen de Verenigde Staten en Rusland?

Voor hoeveel huishoudens levert de stuw in Lith stroom?

Wat betekent
SEL op dit bord?

Wie was de eerste Nederlander in de ruimte?

Waarvoor komt het bedrijf Legitiem Bv bij u als Ossenaar langs aan de deur?

Actualiteiten

3 kilometer en 760 meter

15000

Spreekuur voor 
ernstige luchtweg-
klachten

Lodewijk van den berg

Controle hondenbelasting
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Actualiteiten
Wie kent ‘m niet, Sidney van den 
Bergh wethouder van Oss. Deze toch 
wel redelijk bekende Ossenaar is 
ondertussen al twee keer bij de paus 
op visite geweest. Maar er was nog een 
bekende Ossenaar die ooit op visite is 
geweest bij een Paus. Welke Ossenaar 
zoeken wij?

Welke club van ondernemende Ossenaren brengt binnenkort dit sieraad op de 
markt gekoppeld aan een goed doel?

Op 96 jarige leeftijd is Queen Elizabeth gestorven. Een verwoed verzamelaar
uit Oss heeft bijna alle postzegels die uitgegeven zijn met haar beeltenis.
Bijna 550 stuks maar hij mist er nog een paar om zijn collectie helemaal 
compleet te krijgen. Hoeveel postzegels mist hij nog.

Titus Brandsma

The Ladies Circle

2
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In 1996 werd er een nieuw college gevormd. Het CDA werd voor het eerst 
buitenspel gezet. Enkele dagen na de installatie van de nieuwe wethouders 
verschenen deze 5 aan de start van de tribuneloop. Vier liepen er mee, eentje 
gaf het startschot, wie was deze wethouder?

De dames hieronder hebben dit jaar een cheque gewonnen voor hun initiatief, 
uit handen van een ex-minister. Voor welkinitiatief werden zij beloond?

Van alles wè

Welke lid van een Osse politieke partij, waarschuwt hier de naïeve burger voor 
een bezoek aan louche sekswerkers?

Gerard Ulijn

Heksje Route in bossen van Geffen

Harmen Klaver (2323 juli geplaatst)
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Puzzel
1 . Foute burgemeester van Oss. 
2. Spoorbrug vernoemd naar de dochter van de
    Engelse ingenieur die hem ontworpen heeft.
3. Welk lied klonk er van 26 september tot 10 oktober 2022
    uit het carillon voor het gemeentehuis?
4. Van welke fotograaf is de winnende foto hiernaast afgebeeld?
5. Maakte het grootste schilderij van Nederland. 
6. Geboortenaam van een Osse heilige Roomse. 
7. Wat was de naam van het huidige studie en conferentiecentrum
    van de Radboud Universiteit in de Gemeente Oss. 
8. De vijzel die hangt op de hoek van het Gengske, wat was de
    naam van de voormalige drogisterij waar hij bij hoorde?
9. Welke zegen haalt men op 3 februari? 
10. In welke straat in Oss was de eerste particuliere gasfabriek gevestigd? 
11. Wat was de naam van het voormalig tankstation aan de Kruisstraat?
12. Wie had de kroon uit de Berghemse kerk gestolen?
13. Wereldkampioen beachsprint 2022.
14. Voormalige kroeg die leeg staat aan de Eikenboomgaard.
15. Adjudant in het eerste jaar dat het SCVO ging werken met jaarlijkse slogans. 
16. Een 138 jaar bestaande drukkerij en hofleverancier.
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Puzzel
10 .

11 .

12 .
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15 .

16 .
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Vertaal het antwoord hierboven naar het Nederlands.
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Wie heurt ‘r nie bij?
Welke beroemdheden zijn dit?

Wie hoort er niet tussen, en belangrijker, waarom niet?

1 2 3 4 5

109876

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.  Ali B

2.  André Hazes jr.

3.  Herman Brood

4.  Jeroen Rietbergen

5.  Johnny Depp

Jeroen Rietbergen, want zijn beeld heeft nooit in
Madame Tussaud gestaan. De overige personen wel.

6.  Lance Armstron

7.  Li’l Kleine

8.  Marco Borsato

9.  Dalai Lama

10.  Willeke Alberti
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Kende ‘m?
Wie is de baby op rechts op de onderstaande foto?

Actualiteiten
In welke straat hangt deze tekst in Oss aan de muur:
Ooit was vadertje Cats aan zet:
Trots en trouw samenleven
Met allerlei culturen 
Is thuiskomen
Zo is’t maar net

Dolf Warris

Van der Nootstraat
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Oan alles komt ‘n èind
In welke straat, weg, kade, baan of laan staan deze borden?

1 2 3

4 5 6

1.

3.

5.

2.

4.

6.

1.  Brandstraat

3.  Docfalaan

5.  Kennedybaan

2.  Bremlaan

4.  Heesterseweg

6.  Maaskade
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In welke straat, weg, kade, baan of laan staan deze borden?

7 8 9

Oan alles komt ‘n èind

10 11 12

7. 8.

9.

11.

10.

12.

7.  Macharenseweg 8.  Oijenseweg

9.  Oostenakkerstraat

11.  Willibrorduslaan

10.  Amsteleindstraat

12.  Sint Wilpertslaan
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Op zunne moel!
Welke ‘moelen’ zien wij hier op de foto’s? Vul de naam in op de plaats van 
de blokjes, en verzamel de letters in de omlijnde vakjes om zo het woord te 
vormen wat wij zoeken.
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Ossekoppen Akademie
Sinds 2010 kent het Osse carnaval ‘de Ossekoppen Akademie’ Hier hebben 
inmiddels 11 prefessers zitting.  Deze (preferandus) prefessers hebben eerst een 
orasie af moeten leggen alvorens zij beëdigd worden tot prefesser.

Op welke dag hebben de (preferandum) prefessers zijn of haar orasie en hoe 
wordt die dag genoemd?

Wat waren Rob van de Laar en voormalig CVK Wim van den Donk voor een 
prefesser?

Hieronder een 5-tal prefessers. Zoek het juiste Orasie onderwerp
bij de prefesser:

Prefessers:    Nummer orasie onderwerp:

1. Tjeu Smits 

2. Rene Peters

3. Rene van Rooij

4. Peter van Hoogstraten

5. Hans van Vugt

Orasie onderwerp:

1. Hoe vier ik carnaval
2. One-man-show met een cryptische ondertoon om over iedereen
 niks te zeggen
3. Het vitamineloos dieet tijdens carnaval, waarbij de zin in fruit en 
 groenten pas op Aswoensdag weer merkbaar werd
4. Carnaval is het belangrijkste van alle onbelangrijke zaken
5. De betekenis van carnavalsmuziek

Urste Deinsdag

0de preffessor (Rob van de Laar) en Ere Preffesor (Wim van den Donk)

4

1

5

2

3
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Carnaval
Elk jaar wordt er een jaarmedaille ontworpen voor de nieuwe stadsprins.
Welke medaille hoort bij welke prins?

1.

2.

3.

4.

5.

Wie is de huidige president van de SCVO en wat heeft hij gemeen met de 
vorige president?

Soms waren er omstandigheden dat men niet een nieuwe prins kon kiezen of 
onthullen. Dan bleef de voorgaande prins nog een jaar aan. Welke 3 prinsen 
hebben twee termijnen gediend?

1. 3. 5.4.2.

Theo 1e (Theo van der steen)

Jules 1e (Jules Koops) 1970-1971 en 1971 - 1972

Ben van den Elshout, en hij was net als Robert-jan ooit Grootvorst dezelfde SCVO

John 1e (John van Boekel)

Theo 1e (Theo van der Steen) 1978 – 1979 en 1979-1980

Hans 2e (Hans Boerboom)

Arno 2e (Arno van den Elsen) 2019-2020 en 2020-2021 (Corona jaar)

Anton 1e (Anton Bal)

Harry 3e ( Harrie van Ewijk)
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Scan de QR en raad welke 10 vogels fluiten.

Scan de QR en schrijf op wat je hoort bij de volgende 13 fragmenten.

Moete gè es ekkes luistere!

1. Baardman 6. Huismus

2. Bosuil 7. Kraai

3. Brandgans 8. Merel

4. Ekster 9. Pimpelmees

5. Grutto 10. Roodborst

1. Tandarts boor

2. Lucifer uit doosje en aansteken

3. Magnetron

4. Flapperende vleugels van een duif

5. Scateboarder

6. Klitteband lostrekken

7. Schrijven

8. Werphengelmolen

11. Bijen

12. Verstellen van
     wereldstekker

13. Plakbandrol

9. Basketbal

10. Klikken met pen
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Moete gè es ekkes luistere!

Scan de QR en raad welke 10 TV tunes je hoort.

Scan de QR en raad welke 10 instrumenten je hoort.

1. Ren je Rot

1. Viool

6. Big Bang Theory

6. Marimba

2. In de hoofdrol

2. Dulcimer

7. Het zonnetje in huis

7. Lyre

3. Friends

3. Tenortuba

8. Spijkerhoek

8. Triangel

4. Dark (Netflix)

4. Mondharmonica

9. Formule 1 Rtl 4

9. Fluit

5. Familie Knots

5. Banjo

10. Rtl nieuws 1992

10. Bongo
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De volgende pagina’s zijn speciaal gemaakt voor deze editie van de Osse 
Kwis door team D’n Ollinge Mik (DOM), die drie keer achter elkaar de Osse 
Kwis wisten te winnen. Succes met de vragen van “de slimsten van Oss”. 

Om er in te komen: wat weten jullie van D’n Ollinge Mik?

Hoeveel keer heeft D’n Ollinge Mik meegedaan met de Osse Kwis en op welke 
plaats zijn ze geëindigd (inclusief de extra zomereditie)?
Noem de jaartallen en de positie.

In 2019 mocht D’n Ollinge Mik na de winst in Oss meedoen met de Brabantse 
Kwis. Op welke plaats is D’n Ollinge Mik daar geëindigd?

Welk ritueel heeft D’n Ollinge Mik op de dag van de Osse Kwis waardoor ze 4x 
hebben gewonnen?

D’n Ollinge Mik houdt van brood! Welke 9 broden herken je?

1 2 3

2015 (5e) 2016 (2e) 2017 (2e) 2018 (1e) 2019 (1e) 2020 zomer (1e) 2020 (1e)

4e plaats

Friet eten met het hele team op de avond van de Kwis
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4 5 6

7 8 9

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1. Kaiserbrood / Keizerbrood

2. Tijgerbrood

3. Speltbrood

4. Puddingbroodje

5. Hostie

6. Herman Brood

7. Meat loaf / Gehaktbrood

8. Broodje Bakpao / Bapao

9. Broodje Poep
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Dat ze van muziek en zingen houden is misschien wel bekend bij het 
Osse publiek, want de meeste leden van D’n Ollinge Mik zijn lid van 
het koor Les Chanteurs. Kunnen jullie hier ook mee uit de voeten? 
Noem de titels van onderstaande nummers:

Mien waar is m’n feestneus – Toon Hermans

Eloise – Barry Ryan

Hello goodbye – The Beatl
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Tot slot een breinbreker over Oss, voor Oss, door “de slimsten van 
Oss”. Bekijk de plattegrond goed en vul bijgaande filippine in.

b o s s c h e p a d

z a l t b o m m e l s e w e g

n i e u w e  h e s c h e w e g

g e f f e n s e s t r a a t

m e g e n s e b a a n

g r a a f s e b a a n

b e r g h e m s e w e g

l i t h e r w e g

a c h t e r s c h a y k s t r a a t

o u d e  l i t h e r w e g
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Puzzel
Knip de 5 onderdelen uit en leg hier een vierkant mee. Maak een foto hiervan
en mail deze foto naar: info@deossekwis.nl (Teamnaam vermelden aub)

VÙr deze puzzel moete geknipt zèn.
We zien ‘t nie zò nauw, ge meugt ‘n poar mm speuling hebbe.

Ergens in dit Osse Kwis boek is nog een puzzelstuk verstopt. Knip ook deze 
uit en maak samen met het verstopte puzzelstuk en de 5 hieronder
nogmaals een vierkant van hetzelfde formaat. Maak ook hier een foto van
en mail deze weer naar: info@deossekwis.nl
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Puzzel
Knip de 5 onderdelen uit en leg hier een vierkant mee. Maak een foto hiervan 
en mail deze foto naar: info@deossekwis.nl (Teamnaam vermelden aub)

Ergens in dit Osse Kwis boek is nog een puzzelstuk verstopt. Knip ook deze 
uit en maak samen met het verstopte puzzelstuk en de 5 hieronder
nogmaals een vierkant van hetzelfde formaat. Maak ook hier een foto van
en mail deze weer naar: info@deossekwis.nl

VÙr dizzÙh puzzel moetÙh geknipt zèn.
We zien ‘t nie zòh nauw, gùh meugt un poar mm speuling hebbe.
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Puzzel
Knip de 5 onderdelen uit en leg hier een vierkant mee. Maak een foto hiervan
en mail deze foto naar: info@deossekwis.nl (Teamnaam vermelden aub)

VÙr deze puzzel moete geknipt zèn.
We zien ‘t nie zò nauw, ge meugt ‘n poar mm speuling hebbe.

Ergens in dit Osse Kwis boek is nog een puzzelstuk verstopt. Knip ook deze 
uit en maak samen met het verstopte puzzelstuk en de 5 hieronder
nogmaals een vierkant van hetzelfde formaat. Maak ook hier een foto van
en mail deze weer naar: info@deossekwis.nl
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Puzzel
Knip de 5 onderdelen uit en leg hier een vierkant mee. Maak een foto hiervan 
en mail deze foto naar: info@deossekwis.nl (Teamnaam vermelden aub)

Ergens in dit Osse Kwis boek is nog een puzzelstuk verstopt. Knip ook deze 
uit en maak samen met het verstopte puzzelstuk en de 5 hieronder
nogmaals een vierkant van hetzelfde formaat. Maak ook hier een foto van
en mail deze weer naar: info@deossekwis.nl

VÙr dizzÙh puzzel moetÙh geknipt zèn.
We zien ‘t nie zòh nauw, gùh meugt un poar mm speuling hebbe.


