
 

 



 

 

 

Voorwoord 

Beste Kwissers, 

Welkom bij De Hisse Gezins PaasKwis. Een speciale, eenmalige, editie van De 

Hisse Kwis.  

Op dit moment leven we in rare tijden. Nieuwe regels, beperkingen, 

quarantaines, thuiswerken, school sluitingen. We krijgen er allemaal, op welke 

manier dan ook, mee te maken. Voor velen is het wennen, maar samen slaan 

we ons er doorheen. Omdat het dit weekend Pasen is en we niet de 

gebruikelijke uitstapjes naar de meubelboulevards kunnen maken hebben we, 

in zeer korte tijd, deze Kwis bedacht. Deze speciale kwis is juist bedoeld om 

zoveel mogelijk thuis, met je eigen gezin, te maken. Daarom is het niveau van 

de vragen ook wat lager dan jullie van ons gewend zijn wellicht, omdat je de 

vragen niet in grote teams kunt beantwoorden. Natuurlijk hebben we ook aan 

de kinderen gedacht! Speciaal voor hen hebben we een categorie met 

kindervragen gemaakt. 

We wensen jullie in ieder geval fijne paasdagen toe en veel plezier met De 

Hisse Gezins PaasKwis! 

Commissie De Hisse Kwis 

 

  



 

 

 

Spelregels 

- Als je voor een opdracht naar buiten moet, houd je dan aan de geldende richtlijnen zoals 

die door het RIVM zijn opgesteld. Voorkom groepsvorming en houd minimaal 1,5 meter 

afstand! 

- Vul de antwoorden in in het document dat te vinden is op onze website vanaf zondag 12 

april 13.00 uur.  

Let op: je kunt dit antwoordformulier niet tussentijds opslaan, dus zorg eerst dat je alle 

antwoorden hebt en vul vervolgens het formulier in! 

- Het antwoorddocument moet uiterlijk maandag 13 april om 22.00 uur ingevuld zijn. 

- Noteer duidelijk je familienaam, adres en telefoonnummer waarop jullie bereikbaar zijn. Dit 

in verband met de uitslag en prijsuitreiking. 

- Antwoorden die tussen haakjes staan tellen niet mee. 

- Er mogen geen afkortingen gebruikt worden, ook niet in namen. 

- Als er gevraagd wordt naar een adres, dan vragen we zowel de straatnaam als het 

huisnummer. 

- Als er gevraagd wordt naar een naam van een persoon, bedoelen we voor- en achternaam, 

tenzij anders vermeld. 

- De uitslag zal op 26 april 2020 bekend gemaakt worden. Met de prijswinnaars zal 

telefonisch contact opgenomen worden. Daarna zal de uitslag ook op onze social media 

kanalen en op de website worden geplaatst. 

- Voor vragen kunnen jullie een mail sturen naar: info@dehissekwis.nl 
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Doevragen 

Bouw een toren met zoveel mogelijk losse wc rollen. De rollen mogen 

dus niet meer in de verpakking zitten. Het jongste teamlid gaat erbij 

staan/zitten. Maak er een foto van en voeg hem aan het 

antwoordformulier toe. 

Maak een tattoo van het logo van De Hisse Kwis op iemands lijf. 

Creativiteit wordt zeker beloond! Maak hiervan een foto en voeg hem 

aan het antwoordformulier toe. 

Wij gaan met De Hisse Kwis ook meedoen met de berenjacht! We 

toveren allemaal een levensechte beer in ons huis of in onze tuin met 

behulp van Augmented Reality in Google. Ga met één of meerdere 

teamleden met deze beer op de foto en voeg de foto aan het 

antwoordformulier toe. 

Duik de verkleedkist in of ga de zolder op. Beeld met je gezin/team een 

sprookje uit. Maak er een foto van en voeg hem aan het 

antwoordformulier toe.   

  



 

Halbe Zijlstra, Mark Harbers,   
Menno Snel 

22 Maart 2020 

Irma Sluis 

foto 2: Johan Rudolf Thorbecke                

foto 5: Pieter Cort van der Linden 

Paard, schaap, geit, eend, koe    

Aktiesport, Apple Store, Bijenkorf, Bristol, C&A, Dille &  Kamille, G-star, Game 

Mania, H&M, Hilfiger, Ici Paris XL, IKEA, MS Mod, Miss Etam, Perry Sport, 

Primark, Pull&Bear, The Sting, Urban Outfitters, WE, Zara 

Bjorn Smits 

Marieke Moorman 

 

 

Actualiteiten 

Minister Bruno Bruins stapte op. Kabinet-Rutte III verliest met Bruins een 

vierde bewindspersoon. Wie waren de andere drie? 

Op welke datum werd er onlangs een NL-Alert verspreid? 

Hoe heet de gebarentolk die verslag uitbrengt tijdens de 

persconferenties over corona? 

Het decor van Ruttes historische toespraak: Wie staan er afgebeeld op 

foto 2 en foto 5? 

 

Onlangs heeft een Heesche DJ meerdere Corona Mixen gemaakt en op 

diverse kanalen geplaatst. In één van de mixen heeft hij 5 dierengeluiden 

terug laten komen. Welke 5 zijn dat?   

Welke Heeschenaar heeft de onderstaande zin op Facebook geplaatst: 

“We gaan wel beginnen met afhalen ! Vanaf aanstaande vrijdag !”?  

Op dit moment zijn er veel grote winkelketens gesloten. Kunnen jullie er 

acht noemen?  

  

Wie deed de uitspraak: “Houd het hoofd koel en het hart warm”?  



 

1964 

Ruud van Nistelrooij 

Peter van Moorselaar 

J.F. Kennedystraat 58 en Hoefstraat 6 (Gemeentegids 2020) 

Bedrag van 7420 euro, twee reischeques en Lingosokken 

 

 

Heesch 

Over niet al te lange tijd moeten we waarschijnlijk allemaal van het 

aardgas af en over op elektriciteit. In welk jaar werd er in Heesch aardgas 

aangelegd? 

Vorig jaar hebben de tweelingzusjes Eefje en Marloes met het TV 

programma Lingo meegespeeld. Nog nooit hield een duo het zo lang vol 

bij Lingo. Wat namen de zusjes in totaal aan prijzen mee naar huis?  

Welke Heeschenaar heeft onlangs 6.000 pakketten aan de voedselbank 

gedoneerd?  

Wie heeft dit kunstwerk vervaardigd?  

 

 

 

 

 

 

Er staan in Heesch meerdere containers voor het inzamelen van textiel. 

Maar niet al deze containers zijn van de gemeente Bernheze. Op welke 

twee adressen in Heesch kun je textiel inleveren bij gemeente 

containers? 

 

 

 

 



 

    Michel van de Wetering                            Meggie van de Ven 

Eric van de Wetering                                       Judith van Nistelrooij 

Compost 

119 

 

 

Van welke Heeschenaren, wonend of werkend in Heesch, zijn deze 

schattige jeugdfoto’s? 

A:  B:  

  C:  D:  

Op de groendepots van de gemeente Bernheze kun je gratis snoeihout 

en tuinafval inleveren. Maar afgelopen week kon je er ook iets gratis 

ophalen. Wat was dat? 

Schattingsvraag. Hoeveel teams doen er mee aan deze paaskwis?    

 

 

 

 

 



 

 

 

Lost ‘t mar op 
 

Los de onderstaande beeldpuzzel op. Elke 
foto stelt een woord voor. We willen van 
jullie graag het woord dat verschijnt in de 

blauwe balk. De originele afbeelding 
waarop je kunt inzoomen staat op onze 
website. 

 

 

 

 

 

 

We hebben wat kinderliedjes uit de oude doos gehaald. Wat zijn de titels 

van deze liedjes?  
 
A:       B:       C: 
Achter op de grote …..    s avonds als ik slapen ga    Alles schoon, alles keurig 
Verft de haas een …..  ….. ei    Volgen mij ….. engeltjes na     Mijnheer Kaktus is.. 
Hij verft het geel en ….. en …..   twee aan mijn …..     Alles schoon, alles fleurig 
Hij heeft ze nog van klein en groot   twee aan mijn voeteneind    Mijnheer Kaktus zegt .....! 
Achter op de grote …..    ….. aan mijn linkerzij 
Verft de haas een …..  ….. ei     twee aan mijn rechterzij 

      twee die mij dekken 
      twee die mij ….. 
      twee die mij wijzen 
      naar hemelse …. 
 

D:        E: 
 ….., daar komt de berenboot     Goeienavond, tante...  
met ….. beren klein en groot      Goeienavond, ome... 
ze varen berengoed       En mijn moeder laat je vragen 
En ….. de kapitein staat aan het stuur   Of je niet eens komen kan...   
zo varen ze weer naar een ander …..    Met de kleine... 
Ahoy de berenboot legt aan   En de grote... 
Nu kunnen we beginnen gaan  Goeienavond, tante... 

.     Goeienavond, ome... 
 

 

 

 

 

Scheepskapitein 

Achter op de grote wei s Avonds als ik slapen ga 

Bereboot Goeienavond Tante Betje 

Het grote meneer kaktus lied 



 

  
 

 
 

Wat zijn de titels van deze liedjes?  
 

           
 

Hoeveel paaseitjes, afhankelijk van je stofwisseling, moet je eten om 1 
kilo aan te komen? We houden met de antwoorden een marge van 5 
aan.  
 
Los onderstaande anagrammen op. 

A: kolven parijs   B: assense pissig zwakheid 
C: mentale verharde  D: instinct wegdoen 
 
Welk dier zijn onderstaande personen volgens de Chinese dierenriem? 

 

A:  B:  C:  
 

Welke sporten zie je in deze afbeelding? 
   

 
 
 
 
 
  

A. Deurdonderen 
B. Walking on Sunshine 
C. Castle on the hill 
D. Nine to Five 
E. Even aan mijn moeder vragen 

F.  Ze huilt maar ze lacht 

150 

A. vrolijk pasen B. de hisse gezins paaskwis C. anderhalve meter D. twintig seconden 

Varken                                                    Tijger                                    Konijn 

Ijshockey  
Skiën  
Tennis  
Voetbal 
Snorkelen 
Skeeleren 

Honkbal 



 

 
 
 

 

Cijferlegpuzzel 
 

 
Dit is een legpuzzel met cijfercombinaties in plaats van woorden.  

Leg alle cijfercombinaties uit de lijst op de juiste plaats in het diagram. 
 

 
A: Welke cijfercombinatie komt er op de plaats van de groene vakjes te staan? 

B: Op deze datum schreef een bekende Nederlander een stukje in zijn dagboek. 
Wie was deze bekende Nederlander? 

A: 431962 

B: Paul Haenen 



 

 

Pasen 

Hoeveel kippeneieren eten de Nederlanders tijdens Pasen? 

 

Hoeveel dagen duurt Pasen? 

Waar of Niet Waar: De kleur van de eierdooier is afhankelijk van wat de 

kip eet? 

Wie van de twaalf apostelen verraadde Jezus aan de Romeinen? 

 

Door wie werd Jezus ter dood veroordeeld? 

 

Op welk van onderstaande data zal Pasen nooit gevierd worden? 

A: 1 april 

B: 27 april 

C: 31 maart 

D: 24 maart 

 

Wat is de betekenis van de pauselijke zegen “Urbi et Orbi”?  

 

Waar komt de mythe van de paashaas oorspronkelijk vandaan? 

 

32 miljoen 

50 dagen 

Waar 

Judas 

Het volk van Jeruzalem 

27 April 

De stad en de wereld 

Duitsland 



 

 

Entertainment en Muziek 

OG3NE heeft, in thuisisolatie, twee nummers uitgebracht. Hoe heten 

deze nummers en van wie waren deze oorspronkelijk? 

Cryptogrammen 

A: Deze engelse koning maakte naam als zanger in de zuigelingenzorg    

B: Deze moeder van Calvin is musicalzangeres   

C: Buitenlandse zanger in Nederland  

D: Familielid van een getapt vogeltje 

Vul aan: Lissabon, Berlijn, Moskou, Rio, Nairobi, Stockholm, Denver, Oslo, 

Palermo, Helsinki, Tokio, Bogota…. 

Welk woord ontbreekt hier? 

 

De componist op de foto heeft ook met Pasen te 

maken. Hij heeft een oratorium gecomponeerd dat het 

lijdens- en sterfverhaal van Jezus vertelt. Dit klassieke 

werk behaalde in Nederland zelfs een nummer 1 

notering in de Mega Album Top 100. 

A: Wie was deze componist? 

B: Wat was de naam van dit klassiek werk? 

C: Wanneer was de nummer 1 notering? 

 

Queen - Bohemian Rhapsody, Simon & Garfunkel Medley 

A. George Baker   
B. Simone Kleinsma 
C. Frans Duits 
D. Kraantje Pappie 

Marseille 

Advocaat 

Johann Sebastiaan Bach 

Mattheus-Passion 

22 april 2006 



 

 

 

Een bekende Amerikaanse buikspreker heeft meerdere poppen in zijn 

koffer. Vertel ons de namen van vier van zijn poppen, die je hier deels 

ziet afgebeeld. 

 

Onderstaande personen hebben allemaal meegespeeld in the Passion. 

Geef aan in welke stad The Passion zich afspeelde toen betreffende 

persoon meedeed. 

A:  B:  C:  

Welke Nederlandse artiest speelde de ‘hoofdrol’ in de film Pieter Konijn?  

 

Walter, Bubba J, Peanut, Jose 

Dordrecht Gouda Amersfoort 

Tommie Christiaan 



 

  

 

Voor “de nerds” 

Hoeveel driehoeken zitten er in deze figuur? 

 

 

We testen graag jullie kennis over de geneeskunde. Welke termen horen 

er bij de onderstaande letters? 

 

De getoonde schakeling bevindt zich in een uniform 

magnetisch veld dat afneemt in grootte met een snelheid 

van 150 tesla / seconde. Hoeveel leest de ampèremeter? 

  

 Zoek de 10 computertermen. De volledige afbeelding is te vinden op 

 onze website. 
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A: Aorta 
B: Rechter coronaire arterie 
C: Linker hoofd coronaire arterie 
D: Circumflex coronaire arterie 
E: Linker anterior descending tak 
F: Nier 

0,35A 

Moederbord 
Entertoets 
Popserver 
Printer 
Internet 
Menubalk 
Wachtwoorden 
Muisknop 
Bureaublad 
Database 
 



 

 

 

 

Wat is het verband tussen onderstaande drie logo’s? 

 

 

Hoeken van dezelfde kleur 

zijn identiek. Hoeveel groter 

is een blauwe hoek dan een 

gele hoek (in graden)?   

 

Tijdens het practicum krijgt een leerling een reageerbuis met daarin een 

witte vaste stof. Deze stof kan zijn: calciumsulfiet, bariumhydroxide, 

natriumcarbonaat, kopernitraat, zinkchloride of kaliumsulfaat.  

A: Op grond van het uiterlijk van de vaste stof, kan de leerling al één 

mogelijkheid doorstrepen. Welk zout kan in ieder geval niet in de 

reageerbuis zitten? 

B: De leerling voegt water toe aan de vaste stof. Er ontstaat een 

oplossing.  Welke stof kan de leerling nu ook al 

doorstrepen? 

Hoe heet deze uitvinder en wat heeft hij bedacht? 

 

    

 

Elon Musk 

5 

Kopernitraat 

Calciumsulfiet 

Joseph Gayetty, WC-papier 



 

 

 

Voor de kids 

Zoek de 7 verschillen. 

 

Teken met krijt een mooi gekleurd ei op de stoep. Maak hiervan een foto 

en voeg hem aan het antwoordformulier toe. 

Maak een hartje van strijkkralen en hang er een leuk kaartje aan, om alle 

bewoners van het bejaardenhuis een hart onder de riem te steken. Doe 

het hartje met het kaartje in een envelop, met naam en adres, en stop ze 

in de brievenbus op Elzenseloop 34. Wij zorgen ervoor dat de kaartjes bij 

het bejaardenhuis komen! Dus NIET ZELF INLEVEREN!!! 

Zoek de verborgen woorden  

Paashaas, eieren, pasen, schilderen, eten, 

drinken, zoeken, verstoppen 

 

 

Je bent net 13 geworden en je hebt je eerste 

bijbaantje gevonden. Je gaat de Mooi Bernhezer Krant bezorgen. Je gaat 

ongeveer 210 kranten bezorgen in o.a de volgende straten; 

Pasgraaf / Muldershof / Steldershof / Binnenpas / enz.  

Hoeveel levert deze wijk je per week op?  

Zie stippen 

€7,76 

Omcirkeld 



 

 

 

Uit welke sprookjes, films of series komen deze zinnen? 

A: “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand”?     B: “Laat het los, laat het gaan”? 

C: “Katharina Orselia Laetitia”?      D: “Knibbel, knabbel, knuisje”? 

Buurman en Buurman zijn tijdens het 

klussen hun hamer verloren. Via welke 

route kunnen ze hem weer terug 

vinden? 

 

 

 

 

Wie zie je op de plaatjes? 

A: B:  C:    D:    

E:   F:  G:   H:  

I:  J: K:  L:  

Sneeuwwitje en de 7 Dwergen 

Kolletje 

Frozen 

Hans en Grietje 

Route A 

Alex Brilsmurf Mees Kees  Juffrouw Ooievaar 

Olaf Rusty / Klank Masha Mike de Ridder 

Pino Sebastiaan Bruine Beer Snorlax 


