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VOORWOORD 

BESTE HISSE KWISSERS,

Voor jullie ligt de jubileumeditie van De Hisse Kwis: al tien jaar een begrip in His! We zijn 
dan ook ontzettend blij en trots om dit boekje aan jullie te presenteren. Elk jaar zien we vele 
enthousiaste deelnemers die zich samen buigen over deze kwis.

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Laurens, Hélène en Joris. Na vele jaren 
van inzet willen we hen hier nogmaals bedanken en wensen we hen veel succes bij het 
oplossen van de Kwis van dit jaar. Aan het begin van dit jaar hebben Maarten van Helvoirt en 
Danny van Asperen zich bij ons aangesloten. Maarten is al jaren een van de krachten achter 
de Brabants Dagblad Dorpenkwis en met Danny hebben we nu zelfs een unicum door een 
heuse prins in onze organisatie te hebben! Ook sloot later dit jaar Jorg Marijnissen aan, die 
verantwoordelijk is voor de prachtige, nieuwe, frisse uitstraling van het Kwisboekje.

Elk jaar zijn we dankbaar en blij met de bijdrage van Hisse bedrijven die ons steeds weer een 
warm hart toedragen. Een aantal van hen ondersteunt ons al vanaf het eerste uur! Daarnaast 
doet het ons deugd dat er dit jaar weer een aantal jonge ondernemers uit His bij zijn gekomen. 
Dankzij deze bijdragen kunnen wij ieder jaar een mooie Kwis voor His organiseren, en dat dit 
jaar dus al voor de tiende keer!

Na de carnaval beginnen we met het bedenken van de categorieën, en vrij snel daarna komen 
de eerste vragen en ideeën op papier te staan. We proberen met de commissie elk jaar voor 
een mooie balans te zorgen; makkelijke en moeilijke vragen, creatieve vragen, doevragen, 
kennisvragen, opzoekvragen, vragen voor jong en oud, voor kleine en grote groepen. Het 
hoofddoel van de avond is en blijft om jullie een gezellige avond te bezorgen waarbij je samen 
de vragen oplost, samen discussies voert en samen op pad gaat.

Net als voorgaande jaren willen we jullie de tip geven allereerst het gehele boekje met zijn 
allen door te nemen, zodat je weet wat je te wachten staat. Verdeel de vragen slim door 
gebruik te maken van ieders kennis en kunde en houd de tijd in de gaten.

Tot slot wensen we jullie voor vanavond heel veel succes en plezier toe! We zijn benieuwd 
naar jullie reacties bij het inleveren van de boekjes en we hopen jullie allemaal te mogen 
verwelkomen op de prijsuitreiking en speciale feestavond op vrijdag 31 Januari 2020 in 
Cultureel Centrum De Pas: dan maken we er samen een echt His knalfeest van!

Commissie van De Hisse Kwis 
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SPONSOREN SPELREGELS

LEES ONDERSTAANDE PUNTEN GOED DOOR

1. Belangrijk bij het invullen van het kwisboekje
 • De antwoorden moeten ingevuld worden op de bijgeleverde antwoordvellen.
 • Hanteer bij het invullen van de antwoordvakken dezelfde logische volgorde als in het kwisboekje.
 • De antwoorden moeten met zwarte of blauwe pen ingevuld worden.
 • Schrijf duidelijk: aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.
 • Antwoorden die tussen haakjes staan, tellen niet mee.
  •  Als dit symbool bij de vraag staat, letten we zeer scherp op de spelling. Geen correcte spelling betekent geen punten.
 • Er mogen geen afkortingen gebruikt worden, ook niet in namen.
 • Als er gevraagd wordt om een reeks op volgorde te zetten, doe dit dan zo: B – C – A.
 • Als er gevraagd wordt naar een adres, 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.
 • Alle vragen waarvoor je naar buiten moet, kunnen vanaf de openbare weg beantwoord worden.
  •  Zorg dat bij vragen waarbij gebruik gemaakt wordt van social media het profi el openbaar is tot minstens één week na 

de Kwis. Als het profi el niet openbaar is kunnen we de foto’s en/of video’s niet zien en dus geen punten toekennen. 
 • Via de website www.dehissekwis.nl kunt u op de websites van de sponsoren komen.

2. Inleveren van het kwisboekje
  De ingevulde antwoordvellen en het kwisboekje moeten op 29 december 2019 worden ingeleverd in Cultureel 

Centrum De Pas tussen 23.00 en 23.30 uur.
 Alle bladzijden van het kwisboekje moeten op de juiste volgorde liggen.

3. De categorieën
 Er zijn 13 categorieën, bonusvragen en een geheime proef:

01. His anno 2019 08. Dur en dur His
02. Sport en spel 09. Jeugd heeft de toekomst
03. His dur de jaren heen 10. Algemeen
04. Lost ut mar op 11. Stad en land
05. Doevragen 12. Feest (jubileum)
06. Lekker hoor 13. Voor de nerds
07. Entertainment Bonusvragen

   Geheime proef

4. De joker
  De joker mag weer ingezet worden op één van de categorieën, uitgezonderd de Doevragen, Bonusvragen en de 

Geheime proef. Voor de gekozen categorie tellen de punten dubbel. Geef op pagina 2 aan op welke categorie jullie 
team de joker inzet.

5. Geheime proef
  Elk team stuurt hiervoor één lid naar Cultureel Centrum De Pas. De geheime proef begint dit jaar om 22.00 uur.

Zorg dat je op tijd bent! De deuren van Cultureel Centrum De Pas gaan hiervoor om 21.45 uur open. 

6. De prijsuitreiking
  Op vrijdag 31 januari 2020 wordt de uitslag van De Hisse Kwis bekendgemaakt. Hierna volgt een speciale 

feestavond om ons 10de jubileum te vieren. De prijsuitreiking begint om 20.00 uur in Cultureel Centrum De Pas. 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Bij bijzondere omstandigheden beslist altijd de organisatie.
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01 His anno 2019 07

02 Sport en spel 11

03 His dur de jaren heen 16

04 Lost ut mar op 20

05 Doevragen 26

06 Lekker hoor 28

07 Entertainment 32

08 Bonusvragen 36

09 Jeugd heeft de toekomst 38

10 Algemeen 42

11 Stad en Land 46

12 Feest 50

13 Voor de nerds 54

14 Dur en dur His 58
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1

2

IN DE DRAAIMOLEN

De commissiefoto van dit jaar is gemaakt tijdens de Hisse kermis. Met z’n allen draaiden we 
gezellig een rondje in de draaimolen. En ondertussen bedachten we de volgende vragen:

A. Wat is de diameter van de draaimolen op de foto? 

B. Wat is de hoogte van deze draaimolen? 

C.  Wat is het originele bouwjaar van de draaimolen, waarvan de originele vloer en het 
plafond nog steeds aanwezig zijn?

BIJZONDER BEZOEK

Op 11 maart 2019 kreeg het gemeentehuis van Bernheze een heel bijzondere bezoeker.
Wat is de naam van deze bezoeker?

HIS ANNO 2019 | 01INHOUD
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3

4

5

TENTJE 

Voor welke gelegenheid stond deze tent eerder 
dit jaar in Heesch opgesteld? 

IN DE HOOGTE 

Deze engel staat op eenzame hoogte in Heesch. 
Maar welke tekst draagt deze engel vandaag de 
dag uit? 

HEBBEN IS ZIJN 

A. Wat ben je, als je dit hebt? 

B.  Hoeveel van deze ‘dingen’ zijn er dit jaar 
aan Heeschenaren toegekend?

C. En aan wie?
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6

7

ALAAF 

Elk jaar trekt er met carnaval twee dagen lang een kleurrijke stoet door de Hisse straten. Er 
zitten soms wel honderden uren in het maken van pakken en wagens. Elk jaar staan er ook 
leuke leuzen op de wagens en wordt er van alles uitgedeeld aan het publiek. 

A.  Tijdens een van de optochten van dit jaar werden er gekleurde zuurstokjes uitgedeeld. 
Welke club, vereniging of school deed dat?

B. Wat is het motto van Prins Porcus XLIX en zunne Adjudant? 

C. In 1991 werd er geen onderscheiding uitgereikt. Waardoor kwam dat? 

HEESCH-WEST 

Als er één plek in ons dorp dit jaar in het nieuws was, was het wel bedrijventerrein in 
wording Heesch-West. Voor veel inwoners doemt een schrikbeeld van windmolens, stinkende 
bedrijven en een sloot aan vrachtverkeer op. Voor sommige andere dorpen is een dergelijk 
schrikbeeld met dank aan de oprukkende industrie al werkelijkheid.

Welke twee dorpen zie je hier? 

HIS ANNO 2019 | 0101 | HIS ANNO 2019

A

B
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8 BEGRIJPEND LEZEN 

Het sijhcnt neit zeeovl uit te meakn in wleke vrolgode de letrtes van een worod satan. Als 
de eestre en de ltatsae letetr op de jsitue paatls saatn kun je de mesete wreoodn zednor 
peobmerln leezn. Dit kmot ddaorot je hrneesen geen aarpte ltretes leezn, maar hlee woredon. 

Wij hebben ook wat letters door elkaar gehusseld. Welke Heesche evenementen, personen, 
bedrijven, verenigingen, locaties, et cetera die ook in 2019 hun stempel drukten worden hier 
bedoeld?

1. cupduel reclamestunter

2. lastechnisch varenachtig

3. ufo raaf ernaar

4. heks sis weid

5. kooi memmen raar

RRRRRR HH
C

H
XE CCCCEEE

M U
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9

10

SPORTSPONSORS 

Heesch heeft heel wat professionele sporters als inwoner (gehad). Sommigen zijn beroemd 
in binnen- en buitenland en anderen kunnen gewoon rustig over straat lopen en fi etsen. 
Bekende namen trekken ook sponsors aan.

Welke sponsornaam op het shirt of pet van deze Heeschenaren hebben wij steeds weggepoetst?

ALS ELK PUNT TELT...

22-20 thuis en 24-22 uit. Voor welke club met een stevige basis in Heesch waren dit heel 
belangrijke uitslagen afgelopen seizoen? 
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12

11

KAMPIOENE

A.  Hoe vaak werd deze Heesche vrouw
kampioen bij een Heesche club?

B. Bij welke club speelt zij tegenwoordig?

JA, HALLO MET MARK RUTTE 

Als je wint, heb je vrienden. 
En je grootste vriend is 
gelijk Mark Rutte. Want 
zodra een Nederlander 
olympisch kampioen wordt, 
een wereldrecord rijdt of 
wie weet nog ooit de Tour 
de France wint, hangt de 
premier aan de lijn. “Ja, 
hallo met Mark Rutte…” 
Minder vaak staat hij met 
mensen uit de topsport op 
de foto. Toch hebben wij er 
een paar gevonden. Maar 
dan zonder hoofd.

Met wie staat Rutte op deze 
foto’s? 

A
B

D
C

E
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13 EEN STIJGENDE LIJN

Als je naar de Tour de France of andere wielerwedstrijden kijkt, zie je regelmatig mooie 
plaatjes met daarin de duizelingwekkende stijgingspercentages, hoogtemeters en de lengte 
van een specifi eke berg. Zoals in dit voorbeeld:

Van welke vier onder 
wielrenners populaire 
bergen worden hieronder 
de stijgingspercentages 
schematisch weergegeven?

A. 4 – 7 – 12 – 11 – 7 – 8 – 10 – 9 – 9 -12

B. 1 – 3 -6 – 4 -5 – 6 – 6 – 4 - 8 – 5 – 3 – 9 – 0 – 3 – 3 – 2 – 2 – 2 – 6 – 8 – 7 – 8 – 9 – 9

C. 13 – 16 -11 – 11 – 6 – 2 – 2 – 3 – 2 – 2 – 1 – 2

D. 8 - 9 - 10 - 4 - 8 - 8 - 13 - 14 - 13 - 13 - 8 - 12 - 13 - 5 - 3

14 SPORTIEF EN CREATIEF

Dit jaar is voor de zevende keer het boekje Sjors Sportief / Sjors 
Creatief uitgedeeld aan de Hisse basisschoolkinderen. In het 
boekje staan sporten en creativiteiten waarmee kinderen, soms 
tegen een kleine vergoeding, kennis kunnen maken. Hoeveel 
verschillende sporten en creativiteiten van het totale aanbod 
konden dit jaar in Heesch uitgevoerd worden?
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15 SPELREGELS 

Regels moeten er zijn. Bij elke sport, bij elk spel. We hebben uit 3 spelregelboekjes een deel 
gekopieerd. Bij welke spellen horen ze?

A

B

C
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16 FUTURISTISCHE FIGUREN 

Gamen, soms word je tureluurs van al die futuristische fi guren die erin voorkomen. Wij 
hebben er een paar op een hoop geveegd. Welke videogames herken je in deze compilatie? 
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17

18

SUIKERZAKJE 

Bij het koffi eleuten kwamen wij dit 50 
jaar oude suikerzakje tegen. Er zijn 
twee nagenoeg dezelfde zakjes van dit 
bedrijf in omloop geweest. Het enige 
verschil zijn de laatste drie cijfers van 
beide telefoonnummers. Tel die twee 
getallen bij elkaar op; welk getal krijg 
je dan?

HISTORISCH HOUT

Deze plaatjes zijn onlosmakelijk met de geschiedenis van Heesch verbonden. Maar wat staat 
er onder elk plaatje in het hout gekerfd?

A B C
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19 OMDAT JE HIS NOOIT AF IS

Bouwmarkt Praxis heeft als slogan ‘Omdat je huis nooit af is’. Wij maken daarvan: ‘Omdat je 
His nooit af is’. Steeds weer verandert ons dorp, soms rigoureus, soms miniem. 

A. In welk jaar is deze foto genomen?

B. En uit welk jaar stamt deze foto?
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20

21

22

DE HISSE KWIS DUR DE JAREN HEEN

Zoals jullie hebben meegekregen, is dit alweer de tiende editie van De Hisse Kwis. In de 
loop der jaren hebben wij jullie de gekste vragen en opdrachten voorgeschoteld. Maar wie 
herinnert zich de volgende dingen nog?

A. Wat was in 2014 de geheime proef van De Hisse Kwis?

B. Wat stond er in 2017 afgebeeld op de voorkant van het kwisboekje?

C.  Wat voor soort producten kregen alle deelnemers in 2015 bij het ophalen van het 
boekje mee naar huis?

PRIJS JE RIJK

Welke trofee moet deze man eigenlijk nog
steeds een keer in Heesch ophalen?

EEN BEVOORRECHTE
HEESCHENAAR

Welke Heeschenaar zoeken we hier?
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23

24

EEN WARE KAMPIOEN

Heesch heeft door de jaren 
heen heel wat Nederlands 
kampioenen voortgebracht. 
Wie is deze jongeman met 
die grote beker?

SCHURKENSTREKEN

Eind negentiende eeuw werd in Heesch een man geboren die later zou uitgroeien tot een van 
de grootste schurken van deze streek. Vanwege de roofovervallen die hij pleegde - die tot in de 
Tweede Kamer aan toe de gemoederen fl ink bezig hielden - kreeg hij 14 jaar gevangenisstraf. 
Sommige van zijn ‘kompanen’ hadden nog veel ergere zaken op hun geweten en kregen nog 
zwaardere straffen.

A. Hoe heette de roemruchte club waar deze man deel van uitmaakte?

B. Welke twee bijnamen had deze in Heesch geboren crimineel?
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25 DE UITVERKORENE

Misschien doe ik vanavond wel mee, misschien ook niet. Wie zal het zeggen? Feit is dat ik de 
uitverkorene ben. Al weet ik dat zelf niet eens. Wel kan ik verklappen dat ik gek ben op vissen. 
In de aanloop naar vanavond heeft de organisatie al een paar tips prijsgegeven en ook bij het 
uitreiken van de boekjes had je al kunnen zien wie ik ben. Houd vanavond goed de sociale 
mediakanalen van De Hisse Kwis in de gaten, want daarop volgen nog meer aanwijzingen.

Voor deze vraag kun je liefst 20 punten halen.
Maar wees snel, want voor elke aanwijzing gaan er 2 punten vanaf.

Mail het antwoord met in de onderwerpsregel teamnummer en teamnaam naar: 
kwisvraag@dehissekwis.nl

Aan het tijdstip van binnenkomen van het antwoord zien wij hoeveel tips er inmiddels verstrekt zijn.
Je mag uiteraard maar één keer raden!
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27

26

BEHEKSTE HEXAGONEN

Wat is de uitkomst van (a+b)-(c+d+e)+(f-g)?

VAAG BEKEND

A.  We hebben 4 straat-
naamborden uit Heesch 
een beetje uitgegumd. 
Welke straten zijn dit?

B. Eén van deze straatnaamborden hangt er écht zo bij in Heesch. Welke straat is dat?

1.

2.

3.

4.

2019-DHK-V4.indd   21 17-12-19   00:36



Pagina 22 | De Hisse Kwis 2019

LOST UT MAR OP | 0404 | LOST UT MAR OP

28 HUH, WAT STAAT HIER NOU? 

A
B
CCCC
D

29 GEME(E)N(T)EGIDS

Neem de gemeentegids van Bernheze uit 2019, 
neem alle groene tekst in je op en los het raadsel 
hiernaast op. Welk woord zoeken we? 

56 / 1 / 25
50 / 1 / 25
31 / 2 / 38
17 / 1 / 40
45 / 2 / 18
1 / 1 / 35
43 / 2 / 23
22 / 2 / 19
48 / 2 / 10
27 / 2 / 7
6 / 3 / 4
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30

31

HISSE ONDERNEMERS

Van welke Hisse ondernemers zijn onderstaande uitsnedes van logo’s?

GEKNIPT

Voor deze vraag is eigenlijk iedereen geknipt. En voor het antwoord al helemaal.

Opdracht: knip uit tijdschriften, kranten of zelfs boeken (maar niet dit kwisboekje) losse 
letters van minstens vijf verschillende kleuren en plak daarmee op het in de papieren tas 
meegeleverde blanco A3-vel (de achterkant gebruiken mag ook) onder vermelding van 
teamnaam en teamnummer de volgende zin: Quizzers, komen jullie 31 januari ook naar De 
Pas voor de extra feestelijke prijsuitreiking?

A B C
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32 MET DANK AAN 

Elk jaar zijn we heel dankbaar dat zoveel teams deelnemen aan onze mooie Hisse Kwis. De 
commissie probeert er ieder jaar weer een uitdagende avond van te maken. Inmiddels hebben 
al heel wat Heeschenaren achter de schermen hun steentje bijgedragen. Kunnen jullie al 
hun voornamen vinden in deze woordzoeker? De namen kunnen verticaal, horizontaal en 
diagonaal staan. Leestekens zijn niet meegenomen. Om het jullie nog iets moeilijker te maken 
hebben we twee namen wel in de woordzoeker opgenomen, maar niet in het rijtje hieronder. 
Als je alle namen weggestreept hebt, blijft er een zin over. Om het jullie iets makkelijker te 
maken staan van de eerste twee woorden én het laatste woord de letters in de goede volgorde; 
van de rest van de zin nog niet.

Joris, Marion, Ellen, Maarten, Bo, Helene, Emmy, Michelle, Judith, Joop,
Laurens, Hans, Truus, Hans, William, Kelly, Stan, Rick, Marielle, Jorg, Sjef.

De Hisse .......................... jaren...........................
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D E R H I S S E Y L L E K
S Y I J F E J S A M L C G
T N C J U A M U M A M N O
A N K O V D R U I I I E E
N A T R R E I R L L C E L
H D E I N I T T E L H L A
O A Z S N K E A H I E L F
P R N U N V N N S W L E D
O N H S G N E O S I L I E
O O D R E I L I O L E R H
J N O I W D E R A B P A E
E J E S B K H A O E N M J
A N E T R A A M R S E N .
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33

34

35

VOLKSLIED

Niet alleen De Hisse Kwis bestaat tien jaar, maar ook popkoor Noiz. Zij kunnen nog wel wat 
mannelijk zangtalent gebruiken en daar gaan wij ze een handje bij helpen. Een van jullie teamleden, 
een man dus, gaat staan bij wat voor hem het mooiste plekje van Heesch is en zingt daar het 
refrein van het Heesche volkslied. Een ander teamlid maakt daar een (kort) fi lmpje van en stuurt 
dat met in de onderwerpsregel teamnummer en teamnaam naar: inzending1@dehissekwis.nl

MEDISCH CENTRUM WEST

Heesch telt binnen afzienbare termijn twee prachtige medische centra. Nou wensen wij jullie 
een goede gezondheid toe, maar wij vragen jullie ook om met 4 teamleden ‘een medische 
situatie’ uit te beelden. Met sowieso een ‘patiënt’ én een ‘arts of verpleegkundige’. Verzorgen, 
verbinden, opereren, het maakt niet uit wat jullie uitbeelden. Stuur deze foto met in de 
onderwerpsregel teamnummer en teamnaam naar: inzending2@dehissekwis.nl

DE ERVEN VAN

In nieuwbouwplan de Erven worden zes straten vernoemd naar 
Heesche families die een historische band hebben met Heesch: 
Van de Ven, Van den Akker, Ruijs, Verstegen, Ploegmakers en Van Uden. Zorg dat je 3 mensen 
bij elkaar krijgt met een van deze achternamen (niet twee dezelfde) en vraag ze om een pasje 
(bank, bieb, ID, sportclub, dat maakt niet uit), waarop hun achternaam staat. Zet die 3 pasjes 
op 1 foto waarop ten minste de naam volledig en goed leesbaar is en stuur die foto met in de 
onderwerpsregel teamnummer en teamnaam naar: inzending3@dehissekwis.nl

En omdat wij niet van fotoshoppen houden: stuur daarnaast óók een foto van de drie personen 
met elk hun eigen pasje in de hand. De tekst daarop hoeft niet goed leesbaar te zijn, maar het 
gebruikte pasje moet wel goed herkenbaar zijn. En o ja, wij weten heus wel of deze mensen uit de 
genoemde families komen.

DOEVRAGEN
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36 VLAGGETJESDAG

De Hisse Kwis viert dit jaar haar tiende verjaardag. We willen als organisatie Cultureel Centrum 
De Pas versieren. En daar hebben we jullie bij nodig. Bij het Kwisboekje zit een blanco vlag. 
Versier deze zo mooi mogelijk en zorg dat minstens jullie teamnaam én teamnummer op de 
vlag staan. Lever deze samen met het antwoordformulier weer in zodat we de zaal tijdens de 
prijsuitreiking mooi kunnen versieren.
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38

EEN ‘EEZIE’ VRAAG

In mei van dit jaar werd in de Schoonstraat een nieuwe plek voor lekkerbekken geopend: 
Eezie. En om dat onder de aandacht te brengen werden er fl yers uitgedeeld. Wat kreeg je als 
je deze inleverde?

NIEUWE BESTEMMING

In Heesch zijn in de loop der tijd heel wat horecapanden plat gestoten, afgebrand, omgebouwd 
of op een andere manier teloorgegaan. Geef van elk van deze woningen of winkels de naam 
van de laatste horecazaak die op deze plek huisde?

A B

DC
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39

40

41

VRAAGJE MAYO

Mayonaise heb je in alle soorten en verpakkingen, maar één ding hebben ze gemeen: de 
zachtgele kleur. Aan jullie om te raden welk merk mayonaise in elk van de vier bakjes zit, die 
jullie bij de uitreiking van het boekje hebben meegekregen.

Jullie kunnen kiezen uit: Devos & Lemmens (D&L), Remia, Heinz, Calvé, Hellmann’s, Gouda’s 
Glorie, Jumbo eigen merk, Van Wijngaarden, La Place en Oliehoorn

HEERLIJK HEESCH

Hoeveel gerechten waren volgens de menukaart van Heerlijk Heesch 2019 zowel vegetarisch 
als glutenvrij?

KUNST OP JE BORD 

Bij welke horecagelegenheid in
Heesch hangt dit schilderij
aan de wand?
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42 LEVEN IN DE BROUWERIJ

In het verre verleden kende Heesch twee brouwerijen: die van de familie Strik aan de Goorstraat 
en De Drie Leliën aan de Rijksweg. Beide zijn al lang ter ziele, maar inmiddels telt ons dorp 
weer twee bierbrouwerijen.

A. Hoe heten de huidige twee Heesche brouwerijen? 

B.  Een van de huidige brouwerijen bracht tijdens Heesch Presenteert een nieuwe smaak 
op de markt en dat bier kwam bij een aansprekende bierwedstrijd gelijk op de shortlist. 
Hoe heet dit biertje?

C.  In de jaren negentig kende Heesch kortstondig nog een ander eigen biertje. Weliswaar elders 
in Brabant gebrouwen, maar het werd verkocht als Heesch bier. Hoe heette dat biermerk?

HEEL HIS BAKT

Sinds het succes van Heel Holland bakt, is ook heel (of half) Heesch aan het bakken geslagen. 
De fi jnproevers weten vast welke taarten je kunt bakken op basis van onderstaande ingrediënten.

4343434343 A
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44 (ON)SMAKELIJK

Welke ‘smulpaap’ wordt hier uitgebeeld? 

4343434343 B
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45 ICONISCHE VROUWEN

Anouk heeft het afgelopen jaar een videoclip gemaakt waarin de zangeres een aantal iconische 
vrouwen portretteerde. Welke vier vrouwen beeldt Anouk op deze foto’s uit?

A B

DC
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46

48

INTRO’S RADEN

Je hebt van die mensen die bij het horen van het intro al weten welk liedje er op de radio is. 
Maar weten ze er ook tien achter elkaar? Beluister de 10 intro’s op www.dehissekwis.nl en 
schrijf de titels van de songs op.

HOTSHOTS IN HEESCH 

Twee landelijk bekende artiesten hebben 
een videoclip opgenomen die zich deels in 
Heesch afspeelt. Dit is een fragment uit die 
clip.

A.  Wat is de titel van het lied bij deze 
videoclip, waarvoor op diverse locaties 
in Heesch opnamen werden gemaakt?

B.  Er is nog een andere plaats in Nederland die een prominente rol speelt in de clip. Welke?

FOR MINEUR 

Voor de 46ste keer luidde For Mineur op 1 januari met cabaret het nieuwe jaar in en nam het 
Heesche gebeurtenissen op de hak. 

A.  Hoeveel bedrijven waren sponsor van deze editie?

B.  En hoeveel van deze bedrijven hebben geen bedrijfspand in Heesch? 

C.  Voor welke afkorting staan de letters FOR eigenlijk? 
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49

50

VERKNIPTE GTST’ERS

In Goede Tijden, Slechte Tijden is het in de 
loop der tijd een komen en gaan van acteurs 
en actrices geweest.

Welke vier van hen hebben wij verknipt? 

ZAPPEN MAAR

In het zenderpakket zitten tegen-
woordig honderden tv-zenders.

Van welke zenders zijn deze logo’s?

A B

DC

A B

D

F

C

E
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51 CUPIDO’S 

Wie zijn deze vier
tv-cupido’s?

We zijn op zoek
naar hun voornaam.

A

B

D

C

52 FILMS EN VOERTUIGEN 

In fi lms en series zijn de
vervoermiddelen soms nog
bekender dan de fi lm of de
acteurs zelf.

Benoem van
deze afbeeldingen de naam
van het voertuig. 

FILMS EN VOERTUIGEN 

A

B

D

C
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AUTOMATERIALEN HEESCH
 Als je de leeftijden van alle medewerkers en eigenaren van Automaterialen Heesch bij 
elkaar optelt, tot welk getal kom je dan?

RABOBANK OSS BERNHEZE
In welke vier plaatsen in de gemeente Bernheze is dit jaar de Rabo Club Support gehouden?

VERHOEVEN MONTAGE
Afgelopen januari is de Gouwe Kreuge uitgereikt aan Verhoeven Montage. Tijdens die avond was 
ook het Liedjesfestival en daarbij werden twee liedjes gezongen over Verhoeven Montage. Door wie 
gebeurde dat?

ILZZE MAKELAARDIJ
Zet je huis te koop bij Ilzze Makelaardij en maak hier een mooie foto van. Deel de foto op 
Instagram, noteer bij het bericht je teamnummer en gebruik de hashtag: #ilzzemakelaardij

LET OP: Huizen die reeds bij Ilzze Makelaardij in de verkoop staan mogen niet worden gebruikt en het is uiteraard 
ook niet de bedoeling dat de originele borden van Ilzze Makelaardij verplaatst worden.

STEAMZ
Steamz is helemaal klaar voor de carnaval met dit prachtige embleem. Welke zin staat er op het 
weggevaagde stuk van het embleem?

AKKER MAKELAARDIJ
Welke woning (straatnaam plus huisnummer) wordt vandaag dubbel gepresenteerd in de etalages 
van het kantoor van Akker Makelaardij?

GOOSFIT
Ga op ‘t Dorp op zoek naar het busje van GOOS-FIT en maak een foto van minimaal één teamlid in sportoutfi t bij 
dit busje. Let op: We willen het logo van GOOS-FIT goed kunnen zien op de foto. Deel de foto op Instagram, noteer 
bij het bericht je teamnummer en gebruik de hashtags: #goosfi t #dehissekwis2019 

HANEGRAAF KEUKENS
Hoeveel showroomkeukens staan er opgesteld bij Hanegraaf Keukens?

FYSIOCENTRUM HEESCH
‘Bewegen Naar Gezondheid’ blijft ook in 2020 het doel van FysioCentrum Heesch, FysioCentrum 
Oss, KinderFysio Maasland en FitnessCentrum Heesch. Om dit te kunnen blijven realiseren, zijn 
er meer behandelkamers nodig. Hoeveel behandelkamers heeft FysioCentrum Heesch in totaal in 
Heesch, als vanaf maart 2020 de derde locatie in Heesch in gebruik wordt genomen?

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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GEHEIME SLEUTELS
 Behalve bovenstaande sponsors zijn er nog meer bedrijven die De Hisse Kwis dit jaar 
steunen. Los met behulp van de geheime sleutels onderstaande opgaves op en noteer 
de telefoonnummers én de namen van de bedrijven waar wij naar op zoek zijn. 

Om jullie te helpen geven we een voorbeeld: de geheime sleutel is 5. Dit betekend dat 
je het aantal letters door 5 moet delen. 39 gedeeld door 5 is 7, en dus hou je nog 4 
over. 7 rijtjes maken van 5 letters en 1 rijtje van 4, totaal 8 rijtjes dus.Begin met de 
eerste letter uit de geheime code en zet vervolgens de andere letters er onder. Totaal 8 
onder elkaar. Dit herhaal je tot de letters op zijn. Van links naar rechts kun je nu het 
telefoonnummer lezen.

J

Opgave Geheime sleutel Geheime code

01 6 NREAVZUUEECEELLEVHNVVNITNEITEZUNEWRELN

02 6 NRHRFZUETINELEZEESVNEVGZIASIEEECDJNS

03 5 NETIJNEEURWEFURLEERELDVEEVEVRINVINII

04 5 NETIJFEEURWEFZSNLEERVEZVEEVISEINVIJZV

05 7 NEVFRWUEIENELNEEEEVTRNGIWVVEEEIINREJET

06 7 NIWRVUJEIILFEEJZEETFEEEWESNNEEVTDEN

07 6 NREVNGFUEEIZELEVJENVNIFSVITEENIEWREEJ

08 6 NREVNRUEEITILEVJWEVNIFEEITEEEEEWREDN

09 7 NIAZVVUECEEILRHVNEZTTEVREWNNISEUZEVELER

10 6 NDGTERURETSILINWNEZEAEUZENCELESEHZDS

11 7 NEINHEUNJVTGLTFITEZWZEWNEEERESEVAEEVECN

12 6 NREVEUUEEIELVNIFURITETLIEWRWNE

13 5 NSTENLNUTWSUDELWEZLRGZEEENIEEEZSUEN
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53

54

MAG IK U WAT VRAGEN 

Wie is de jongedame
links op de foto?

LET’S DANCE

De jeugd heeft de toekomst, een stelling waar we 
het waarschijnlijk allemaal mee eens zijn. Om nog 
tot in lengte van jaren in Heesch een dorpskwis te 
kunnen organiseren is het belangrijk dat er steeds 
nieuwe aanwas komt. Daarom maken wij graag de 
jeugd enthousiast. Vandaag doen we dat met een 
interactief dansspel. Stuur daarvoor één teamlid 
van maximaal 18 jaar oud naar de grote zaal van 
De Pas. Hiernaast zie je in welk tijdslot jullie team 
aan de beurt is. Het spel zelf duurt maar enkele 
minuten. Uiteraard mogen volwassenen meekomen 
om te kijken hoe de jeugd het er vanaf brengt.

Team 01-16: 19.00 - 19.15 uur

Team 17-32: 19.15 - 19.30 uur

Team 33-48: 19.30 - 19.45 uur

Team 49-64: 19.45 - 20.00 uur

Team 65-80: 20.00 - 20.15 uur
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56

57

EEN ‘GEKLEURDE’ VRAAG

Tegenwoordig zijn er heel veel verschillende 
apps waarmee je spelletjes kunt spelen, tot 
kleurplaten aan toe. Deze kleurplaat komt uit 
zo’n app. De cijfers corresponderen met kleuren. 
Geef van elk cijfer aan welke kleur daarbij hoort.

KRABBEL EN NIES

Dit is de kaft van een bekend kinderboek. Op 
de kaft staan 12 dieren. Maar het boek gaat 
over 14 dieren. Wat zijn de namen van de 
twee ontbrekende dieren?

DE RUG TOEGEKEERD

In fi lms en animatieseries komen de gekste 
fi guurtjes voor. Hoe heten deze vier blauwe 
poppen, die jullie voor deze gelegenheid de rug 
hebben toegekeerd?

A B

D

C
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59

60

WIE HOORT BIJ WIE?

Wie hoort bij wie? Zet de juiste naam achter de juiste personages. De mogelijke antwoorden 
staan al aangegeven, maar om het wat moeilijker te maken hebben we er wel wat extra opties 
bij gezet, er zijn er uiteindelijk maar tien goed.

Antwoordmogelijkheden:

Wilma, Mater, Betty, 
Grap, Luie meid, Statler, 
Vitalis, Sterre, Dolly, Dolf, 
Repelsteeltje, Shaggy, 
Sherman, Rapunzel, Smoes, 
De gelaarsde kat, Olijfje, 
Priscilla, Fiona, Pinokkio.

GAMEGELUIDEN

Op de www.dehissekwis.nl staat een fi lmpje met daarin geluiden uit 4 verschillende 
gameseries. Welke games hoor je?

NOGAL EENS VRIJ

A.  Als leerling van Het Hooghuis Heesch ben je nogal eens vrij, valt ons op. Hoeveel keer 
hadden de scholieren vorige maand een hele dag vrij?

B.  Het afgelopen decennium maakte het Heesche vmbo een gigantische groeispurt door. 
In welk schooljaar zaten de meeste leerlingen op de school? 

A. Boes Boes

B. Scooby Doo

C. Waldorf

D. Lightning McQueen

E. Molenaarsdochter

F. Vrouw Holle

G. Remi

H. Sprookjessprokkelaar

I. Pieter Post

J. Fred
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62

63

HIS OP INSTA EN FB

A.  Op welke (Hisse) Instagram- en 
Facebookpagina is deze afbeelding te vinden?

B. En welke tekst hoort hier bij?

OP DE BASISSCHOOL

De commissieleden zijn in hun jonge jaren allemaal in Heesch naar school gegaan. Geef van 
elk commissielid aan op welke Heesche basisschool hij/zij zat in de hoogste klas/groep:

Danny, Jorg, Maarten, Judith, Bo, Mariëlle, William en Joop.

EEN WARM HART

Zonder deelnemers heeft De Hisse Kwis geen bestaansrecht, maar we zijn minstens zo blij 
met onze sponsoren. We hebben zelfs bedrijven die ons al vanaf het eerste uur een warm hart 
toedragen. Welke sponsors zijn dat? 
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64 DIERLIJKE KLEDINGLOGO’S

Lacoste is bekend om z’n krokodil, Ralph Lauren om z’n paard. En zo zijn er nog tig kledingmerken 
met een dier in het logo. Bij welke kledingmerken horen deze vier dieren?

A B

DC

2019-DHK-V4.indd   43 17-12-19   00:38



Pagina 44 | De Hisse Kwis 2019

ALGEMEEN | 1010 | ALGEMEEN

65

66

EEN DIK VEL PAPIER

Al jaren wordt het boekje met vragen van De Hisse Kwis gedrukt door WIHABO. Daar komt 
wel het een en ander kijken. Zo moeten we rekening houden met de dikte en het gewicht van 
de pagina’s in het Kwisboekje. 

A. Wat is het totale gewicht van het papier in het boekje van de Hisse Kwis dit jaar?

B.  Papiersoorten worden gekarakteriseerd door hun gewicht vaak uitgedrukt in g/m2.
Zet voor de volgende voorbeelden hun gewichten op volgorde van groot naar klein.

Sulfaatkarton
 Shoin
 Etspapier

OMGEKEERDE GOOCHELTRUC 

Goocheltrucs zijn er in vele soorten en maten. In onderstaande voorbeelden van een aantal 
zeer bekende goocheltrucs mist echter steeds een voorwerp. Benoem in elk voorbeeld het 
voorwerp dat ontbreekt.

A B C
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67

68

OOK HIER KLOPT IETS NIET 

A.  Wat klopt er niet aan de 
Amerikaanse vlaggen in 
deze straat?

B.  Waarom is dat?

IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET (OF WEL) 

A.  Omcirkel het klavertjevier
op het antwoordvel

B.  Omcirkel de pandabeer
op het antwoordvel

2019-DHK-V4.indd   45 17-12-19   00:38



Pagina 46 | De Hisse Kwis 2019

STAD EN LAND | 1111 | STAD EN LAND

69

70

71

HEESCH IS NIET ALLEEN 
EEN DORP

Heesch is niet alleen ons eigen dorp, maar er 
bestaat ook een dorpje met een straat die Heesch 
heet. Op het kaartje is dat bij de rode markering. 
Maar in welk dorp ligt dit straatje Heesch?

LEKKER WEG IN EIGEN LAND

Om naar Egypte, Frankrijk, Engeland of Canada te gaan kun je gewoon in Nederland blijven. 
Ze bestaan namelijk als plaatsnaam in ons eigen kikkerlandje. Maar zo heb je ook vier namen 
van dorpen dan wel gehuchten in Nederland die elders op de wereld de hoofdstad zijn van 
hun eigen land. Welke vier?

WAAR BEN IK?

In welke Nederlandse steden zijn deze foto’s genomen?

A B C
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72 WAARHEEN LEIDT DE WEG? 

Bij onze reis over de wereld stuitten we in een paar wereldberoemde steden op enkele 
opmerkelijke wegwijzers. In welke steden troffen wij deze drie wegwijzers aan?

Madrid 4620

Amsterdam 4536

Harare 4471

Astana 4318

Bakersfi eld 361

Los Angeles 361

Bagdad 250

Eureka 377

Ulaanbatar 1804

Nuuk 8546

Manilla 2756

Heesch 8385

A B C
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74 HUSSELLANDEN 

Schuif met de letters van deze ‘hussellanden’ en dan verschijnen er vijf echte landen. 

A. Smalleheilandnar

B. Intointerobagdad

C. Eischiltenten

D. Val del Rosa

E. Tallend

73 KERKGANGERS

Bij de kerk staat de deur voor iedereen open. En daarom slaat niet iedereen er meteen acht op 
hoe die kerkdeuren eruit zien. Wij zijn stad en land - nou ja, de regio rond Heesch - afgereden 
om overal de buitendeuren van de plaatselijke kerk op de foto te zetten. Aan jullie de vraag 
bij welk dorp of stad horen welke deuren?

A

D

B

E

C

F
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75 VLAGVERTOON 

Je ziet hier 5 fragmenten van vlaggen. De vraag is van welk land is de vlag die niet in dit rijtje 
thuishoort?

76 ILLUSTERE RIVIEREN 

Grote steden worden vaak doorkruist door illustere rivieren. Welke rivieren zijn dit?

A B

C D
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79

DAT SCHEPT EEN BAND 

Eerder dit jaar had een Heesche vereniging ook een feestje te vieren en daar trad een band 
op met dit logo. Alleen hebben wij de naam weggehaald.

A.  Welke band trad op dat feestje in Heesch op? Hint: ze komen straks op 31 januari ook 
spelen bij de prijsuitreiking van De Hisse Kwis in de Pas.

B. Wie richtten deze band op?

BALLONNEN TELLEN 

Bij een feestje horen ballonnen! Bij de ingang van De Pas zagen jullie bij het ophalen van de boekjes 
onze mooie ballonnenpilaar, gemaakt door Jacqueline van de Ven van GE-WOON! Ballondecoraties.

Hoeveel ballonnen zitten hier in totaal in verwerkt?

VOETJES VAN DE VLOER 

Als er ergens in Heesch een feest is, dan moet er natuurlijk ook 
gedanst worden. Welke dansen herken je in de onderstaande 
danspasjes? 

A

B C D
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80 OMGETURNDE DEEJAYS 

Bij een feestje horen goeie dj’s. Wij hebben er een paar door de Snapchat Genderfi lter gehaald. 
Weet jij welke deejay steeds omgeturnd is?

A B

DC
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82

FEESTELIJKE OVEREENKOMST

Wat is in één woord de ‘feestelijke overeenkomst’ tussen onderstaande fragmenten? 

NATIONALE FEESTDAGEN

Het hele jaar door valt er wel wat te vieren tegenwoordig. Zo kennen we nationale broer-
zussendag, roze maandag, black friday enzovoort enzovoort. Weten jullie ook welke dagen we 
met onderstaande foto’s vieren en op welke datum deze dit jaar gevierd werden?
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83

VIEREN MET Z’N VIEREN

Deze personen hadden het afgelopen jaar allemaal iets te vieren. Wie overhandigde hen de prijs?

FEESTNUMMERS

Tijdens feestjes staan we (zeker op het eind van de avond) allemaal mee te zingen. Maar 
kennen jullie deze liedjes ook in het dialect (vrij vertaald) nog terug? Geef de titel.

A

A

B

B

C

C D

Ik heb al joare unne kaole kop, Ik 
zè ze kwijt, hè ze afgeschorre

Krèk as un trekstoal 
Durskes zinne, hoe hiette gè?

Wa doede vanaovund?
Ik wil oe vanaovund

Kan nie zeige wa gè vur mèn 
betekent, Zeg dak jou noit mèr 

kwijtraak
Ik kan nie mir leve zonder jou. 

Niks kan mèn nog van jou 
scheijen

Wilde er over proate? Dè vroeg ze 
oan mèn En of ik gezope had

en ik docht, krèk zat Mar soms 
zèn er van die fi stjes, dan kunde 
gin nee zeige mar ze dreje doar 
un ploatje en dan zupte vrolijk 

mee ze zonge nanananana
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ONTCIJFEREN IS OOK EEN KUNST

Wat is de som van de getallen die horen op 
de plek van de vraagtekens? 

OM VIERKANTE OGEN VAN TE KRIJGEN

Welk getal moet er op de plek van het vraagteken staan? 
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PROGRAMMEERTALENKNOBBEL

We kunnen tegenwoordig geen dag meer zonder technologie. Daar liggen programmeertalen 
aan ten grondslag en die heb je in verschillende soorten. Om die te ontcijferen heb je dus een 
programmeertalenknobbel nodig. Zover zullen we niet gaan, maar we willen wel graag van 
deze twee stukjes tekst de naam van de programmeertaal weten.

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE 

Zelfrijdende auto’s, Siri en Google Assistent, robots die steeds 
meer kunnen. Het zijn allemaal vormen van kunstmatige 
intelligentie. Kort gezegd is dat de intelligentie waarmee 
machines, software en apparaten zelfstandig problemen 
oplossen. De technieken en theorieën hierachter zijn vaak 
heel complex. Een groot deel van de huidige systemen die we gebruiken zijn gebaseerd op 
het menselijk zenuwstelsel. Een heel eenvoudige grafi sche weergave van een systeem dat 
uiteindelijk ‘intelligent’ moet opereren is hieronder weergeven. Wat is de verzamelnaam van 
dit soort systemen die ten grondslag liggen aan veel kunstmatige intelligentie?

A B
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PRESTATIEBEVORDERENDE MIDDELEN

Professionele atleten zoeken altijd grenzen 
op. In hun trainingen, maar ook zeker in 
hun voeding. Constant zijn ze bezig met 
hun eetpatroon en eventuele additionele 
middelen. Alles om beter te worden. Vaak zijn 
deze middelen verboden, doping dus. Afgelopen jaar is er echter een stimulerend middel veel 
in het nieuws geweest dat legaal is. Hieronder staat een chemische structuurformule van een 
van deze middelen. Wat is de verzamelnaam voor deze prestatiebevorderende middelen? 

RATIONEEL EN TRIVIAAL

Binnen de scheikunde zijn er veel verschillende manieren om een bepaalde stof te schrijven. 
Zo kennen we triviale namen, rationele namen maar ook systematische naamgeving voor 
organische verbindingen. Hieronder staan 4 triviale namen beschreven van stoffen. Wat zijn 
de rationele namen van deze stoffen?

A B

DC

BIT
TE

RZO
UT

LACHGAS

GLUTAMINE

VITRIOOL
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EEN VRAAG MET KARAKTER

Welk karakter moet er op de plek van het vraagteken staan, zodat er een naam van een 
commissielid uitrolt, die door dit patroon herkend wordt?

SLIMME KOPPEN

Bij de Universiteit van Nederland geven Nederlandse topwetenschappers gratis college op 
internet. Elke week word je verrast door inspirerende sprekers die jou laten kennismaken met 
de wetenschap achter boeiende vragen. Aan welke universiteiten werkten de vier onderstaande 
wetenschappers ten tijde van het geven van deze internetcolleges? 

A B C D
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OP DE GRENS

Deze steen staat op de voormalige grens tussen Heesch en Geffen.

A. Wie is eigenaar van deze steen?

B. Op welke datum is deze steen opnieuw geplaatst? 

SLANGENKUIL 

Heesch groeide en bloeide ooit als pleisterplaats voor postkoetsen die halverwege Den Bosch 
en Grave graag even aanlegden om ‘bij te tanken’. Als overblijfsel daarvan stikt het van de 
slangen in ons dorp. Pompslangen welteverstaan. Al dreigt er één tankstation te verdwijnen 
ten faveure van appartementen, bleek dit jaar. Hoeveel pompslangen voor brandstof hebben 
de in Heesch gevestigde benzinestations tezamen? 

ONTDEK JE PLEKJE

In Heesch probeert iedereen 
wat bijzonders te maken van 
de voorkant van zijn huis. 
Bij welke adressen horen 
deze twee voortuinen?

A B
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BLAADJES

Ergens in Heesch tref je een hele reeks van deze 
blaadjes aan. 

A. Hoeveel zijn het er?

B.  En sinds welk jaar heeft Heesch
deze blaadjes?

PLAQUETTE

Onderaan deze plaquette op een bankje 
ergens in Heesch staat een leus. Maar 
die hebben wij weggepoetst. Welke 
tekst staat er in het echt wel?tekst staat er in het echt wel?
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Nagenoeg iedereen gebruikt dagelijks wel een emoji in een bericht. Als je een aantal emoji’s 
achter elkaar zet, krijg je een Heesche straatnaam. Welke straatnamen worden hier bedoeld?

A

C

B

D
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JE KUNT ER NIET OMHEEN

Bij welk gebouw in Heesch kun je niet om dit opvallende 
object heen?

PLAYSTATION

In Heesch staat een kunstwerk dat is opgebouwd uit een aantal vormen, die ook van groot 
belang zijn om een PlayStation-spelcomputer te bedienen.

A. Welke ‘PlayStation-vormen’ zie je terug in dit kunstwerk?

B. Wat is de naam van dit kunstwerk?
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FEEST!
De Hisse Kwis viert dit jaar zijn tiende 
jubileum! We nodigen daarom graag 

één teamlid per team uit om naar 
onze feestelijke geheime proef te 

komen!

Aanvang: 22.00
Zaal open: 21.45

Zorg dat je op tijd bent!

Commissie De Hisse Kwis 
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