
   

De Hisse Kwis 2022 | Pagina 1 

 
 

 

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 
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VOORWOORD 

 

Beste Hisse Kwissers, 

We hebben er samen lang op moeten wachten na de afgelopen jaren van 
onzekerheid, maar hier ligt voor jullie dan eindelijk de elfde editie van De Hisse 
Kwis!  We zijn ontzettend blij en trots om dit boekje aan jullie te presenteren. 

Na een enquete en lang wikken en wegen, hebben we toch besloten om met de 
huidige organisatieleden, nog een keer alles uit de kast te halen voor een mooie kwis. 
We kunnen een van de oudste dorpskwissen toch niet zomaar als een nachtkaars uit 
laten gaan? Met wat aanpassingen, zoals minder vragen per categorie en het 
schrappen van de bonus-sponsorvragen, hopen we jullie wat meer tegemoet te zijn 
gekomen. Hopelijk is het zo voor de kleinere teams ook weer leuk om gezellig mee te 
doen. We zijn dan ook heel blij dat het aantal aanmeldingen onze verwachtingen 
heeft overtroffen.   

Elk jaar zijn we dankbaar en blij met de bijdrage van Hisse bedrijven die ons steeds 
weer een warm hart toedragen. Maar dit jaar in het bijzonder! Ook voor de Hisse 
ondernemers zijn het zware tijden geweest met lockdowns en hoge energieprijzen. 
En wat is het dan fijn dat zij de plaatselijke verenigingen en stichtingen toch blijven 
steunen! Een aantal van hen ondersteunt ons al vanaf het eerste uur! Daarnaast doet 
het ons deugd dat er dit jaar zelfs een aantal jonge ondernemers uit His bij zijn 
gekomen. Dankzij deze bijdragen kunnen wij nog steeds een mooie Kwis voor His 
organiseren, en dat dit jaar dus al voor de elfde keer! 

Eerder gaven wij al aan dat het voor de huidige organisatie sowieso de laatste keer is 
dat we de dorpskwis voor His maken. We hebben het met veel plezier gedaan, maar 
we willen het spreekwoordelijke stokje graag overdragen. Wie zich geroepen voelt 
om dit stokje over te nemen, kan zich melden. Heel graag zelfs! Wij helpen jullie 
graag op weg! 

Net als voorgaande jaren willen we jullie de tip geven allereerst het gehele boekje 
met zijn allen door te nemen, zodat jullie weten 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.  

Commissie van De Hisse Kwis  
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SPONSOREN 

 

De Hisse Kwis wordt mede mogelijk gemaakt door:  
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SPELREGELS 
 
 
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 profiel openbaar  
   is tot minstens één week na de Kwis. Als het profiel niet openbaar is kunnen we de foto’s  
   en/of video’s niet zien en dus geen punten toekennen.  
 
2. Inleveren van het kwisboekje 
 De ingevulde antwoordvellen en het kwisboekje moeten op 29 december 2022 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, een, bonusvraag en een geheime proef: 
 01. His dur de jaren 08. Lost het mar op 
 02. Huisje, boompje, beestje 09. Voor de sportievelingen 
 03. Entertainment 10. Voor de jeugd 
 04. Voor de nerds 11. Lekker hoor 
 05. Verkeer en vervoer 12. His Anno 2022 
   06. Dur en dur His 13. Doevragen 
 07. En gè geleuft da? Bonusvraag & Geheime proef 
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4. De joker 
De joker mag weer ingezet worden op één van de categorieën, uitgezonderd de Doevragen, 
Bonusvraag en de Geheime proef. Voor de gekozen categorie tellen de punten dubbel. Geef op het 
antwoordvel 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 
20.00 uur. 
Zorg dat je op tijd bent! De deuren van Cultureel Centrum De Pas gaan hiervoor om 19.45 uur open.  

 
6. De prijsuitreiking 
Op vrijdag 27 januari 2023 wordt de uitslag van De Hisse Kwis bekendgemaakt. 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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CATEGORIE 1 – HIS DUR DE JOAREN  
 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR 
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CATEGORIE 1 – HIS DUR DE JOAREN  

 

1. Vaste klanten 
Liefst 12 teams hebben tot nu toe aan alle tien edities van de Hisse Kwis meegedaan. Dur de 
jaren heen zijn zij onze vaste klanten geworden. Van die 12 teams zijn er 8 die één of meerdere 
keren de top tien hebben gehaald. Dat alleen al is een applaus waard. Welke 8 teams zijn dat? 
Disclaimer: soms met een minieme aanpassing in hun teamnaam, dus daar zullen we niet op 
letten.  

2. Het ene jaar is het andere niet 
In Heesch is een aantal gebouwen aan de buitenkant voorzien van een jaartal. Om te laten zien 
hoe oud het gebouw is of sinds wanneer de ondernemer in kwestie in dat gebouw zit. Op welke 
adressen tref je deze 4 jaartallen aan? 

A.  B.  

C.  D.  

 

3.  Aan het wankelen gebracht 
A. Medio jaren negentig kwam het grote PSV voor een oefenwedstrijd tegen HVCH naar Heesch. 

De Heeschenaren brachten de profs nog aardig aan het wankelen. Uiteindelijk won PSV met 
maar één doelpunt verschil van HVCH, dat toen nog enkele niveaus lager speelde dan nu. Wie 
scoorde(n) voor HVCH? 

B. In 2007 kwam PSV nóg een keer naar sportpark De Braaken en ook toen hadden de 
Eindhovenaren het lastig. Er is één speler van HVCH die beide wedstrijden erbij was. Hoe heet 
hij? 

 
 

4. De ontvoering van Toos 
Begin jaren tachtig werd ons buurdorp Nuland, en eigenlijk heel Nederland, opgeschrikt door de 
ontvoering van Toos van der Valk. In die dagen gold een Heeschenaar als vertrouwenspersoon van de 
familie; hij trok zelfs bij hen in om hen bij te staan tot zij - na betaling van losgeld - weer was vrijgelaten. 
Hoe heette deze man?   



   

De Hisse Kwis 2022 | Pagina 10 

CATEGORIE 1 – HIS DUR DE JOAREN  

 

5. Oude ambachtslui      

Wie zien we hieronder hard aan het werk? Geef hun voor- en achternaam. 

A.     B.   

C.    D.   

6. Voor de postzegelverzamelaar 
Wat hebben deze postzegels met ons His te maken? 
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CATEGORIE 2 - HUISJE, BOOMPJE, BEESTJE  

 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR  
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 CATEGORIE 2 - HUISJE, BOOMPJE, BEESTJE  

 

7. Vogel het maar uit 
Heel wat sporttermen zijn vernoemd naar dieren, zoals een haas bij het hardlopen en een paard bij 
het schaken. In welke 5 sporten zijn deze vogels een score, een attribuut, een leeftijdscategorie et 
cetera?  

A.  B. C.  

D.   E.  

8. Waar moet je heen met je tuinafval? 
Als je met een berg tuinafval zit of van je emmers overtollige verf af moet, moet je als Heeschenaar 
tegenwoordig naar de milieustraat in Heeswijk-Dinther (of je neemt de binnenbocht naar Oss), want 
die van Heesch is al jaren geleden opgedoekt.   

A. In welk jaar verdween in Heesch de milieustraat/gemeentewerf?   
B. In welke straat was de ingang destijds? 
 

9. Architectonische hoogstandjes 
Zowel binnen als buiten de bebouwde kom zijn er de afgelopen jaren in Heesch heel wat bijzondere 
huizen bijgekomen. In welke straten kom je deze 3 architectonische hoogstandjes tegen? 

A.  B.  C.  
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 CATEGORIE 2 - HUISJE, BOOMPJE, BEESTJE  

 

10. Zij hebben een oogje op jou 
Als je een insect van héél dichtbij in de ogen kijkt, krijg je dit. Welke beestjes zijn dit? Om jullie een 
beetje te helpen: het zijn heel gangbare insecten. 

A.  B.  

C.         D.  

 

11. In welk straatje past dit?    12. Ingezoomd 
In welke straat staat dit huis?                                                  Hoe heet dit voorwerp, waar je                                                                                                            

                                                                                                 op deze foto maar een deel van                                                

                                                                                                  ziet, dat vrijwel ieder huishouden 

                                                                                                  in Heesch gebruikt? 
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CATEGORIE 3 - ENTERTAINMENT 
 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR 
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CATEGORIE 3 - Entertainment 

 

13. Johanna van Heesch 
In de film De Bende van Oss is een van de spilfiguren Johanna van Heesch. Op een gegeven moment 
laat zij in haar café een ansichtkaart zien van een stad waar ze heen wil. Welk wereldberoemd 
bouwwerk, dat toen een kleine vijftig jaar oud was, staat op die kaart? 

14. Tv-persoonlijkheden 
A. Wie is deze Heeschenaar die begin jaren negentig een tv-persoonlijkheid was? 
B. En wie is deze Heesche die al jaren bekend is van radio én tv? 

 

A.    B.  

 

15. In de rij 
In de rij staan is meestal niet leuk. Al helemaal niet als je een uur moet wachten voor een attractie die 
maar een minuutje duurt. Daarom zorgen veel parken er tegenwoordig voor dat er onderweg ook nog 
wat te zien is. Wij gingen kriskras door Nederland op zoek naar de leukste wachtrijen en maakten voor 
jullie de volgende selectie. Noem de naam van het park én van de attractie. 

 

A.  B.  C.   
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CATEGORIE 3 - Entertainment  

 

16. Uit de kleren       
Voor het perfecte plaatje gaan bekende Nederlanders graag uit de kleren. Weet jij wie er op de foto’s 
staan? 

      A.      B.  

     C.     D.  

 

17. Breakie break 
Een wereld zonder social media? Daar kunnen we ons vandaag de dag amper nog iets bij voorstellen. 
Maar in de jaren 80 zochten mensen onder andere via dit 
apparaat contact met elkaar.  

A. Hoe noemen we dit apparaat? 
B. Hoe noem je een briefkaart die twee gebruikers elkaar 
toestuurden, nadat zij een verbinding met elkaar hadden 
gemaakt? 

 



   

De Hisse Kwis 2022 | Pagina 17 

CATEGORIE 3 - Entertainment 
 

 

18. Hisse bands 

Welke Hisse bands staan er op deze foto’s? 

A.   B.  

      C.   D.   

       E.  
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CATEGORIE 4 - VOOR DE NERDS 

 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR 
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CATEGORIE 4 – Voor de nerds  

 

 

19. Mijn brein snapt er niks meer van 
Wat staat er als je deze code ontcijfert?  

++++[++++>---<]>+.[-->+++<]>-.--[--->+<]>-.++++[->++<]>.--[-->+++<]>.++++++++++..++++[->+++<]>.--[--
->+<]>-.--[-->+++++<]>.[->+++++<]>.+[->+++<]>+.++++++++++.+[---->+<]>+++.+++++[->+++<]>.-
.++++++.++[->+++<]>+.++++++.+.----.-.+++++++++++++.++.[---->+<]>+++.+[->+++<]>+.+.[--->+<]>+++.---
[->+++<]>.--[--->+<]>-.+[->+++<]>.++++++++++++.-----------.+.[->+++<]>-.  

20. Om de aarde 
Welke van deze objecten werd het eerst door mensen in een baan om de aarde gestuurd? 

 

A.        B.  

C.                   D.  
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CATEGORIE 4 – Voor de nerds 

 

21. Belangrijke ontdekking 
In de zoektocht naar een adequate behandeling van mensen die besmet zijn met het coronavirus deed 
een Heeschenaar een belangrijke ontdekking en dat had alles te maken met deze twee stofjes: 

 

Hoe luidt de naam van deze Heesche medicus? 

22. Radiatie van objecten 
Objecten X en Y hebben dezelfde grootte; object X heeft een temperatuur van 200 graden Kelvin, 
terwijl object Y die van 400 graden heeft. Hoeveel keer meer straling zendt object Y uit dan object X?  

23. Succes in de wiskunde 
De differentiaalrekening en de integraalrekening - in de Amerikaanse literatuur samen vaak benoemd 
met de term ‘calculus’ - hoort bij uitstek tot de meest succesvolle onderdelen van de hedendaagse 
wiskunde. Calculus is onder andere de basis van de moderne sterrenkunde, nanotechnologie, 
econometrie en kunstmatige intelligentie. Zo belangrijk dus dat wij voor jullie 3 aan calculus 
gerelateerde opdrachten hebben gemaakt.  

 

A. Bereken de tweede afgeleide van de functie ln(x^2 + 1). 
B. Beschrijf de differentiaal van de functie (3x^2 + 2x + 2)dx in de vorm van d(f(x)). 

C. Bereken de oneigenlijke integraal van . 
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CATEGORIE 4 – Voor de nerds  

 

24. Help, ik heb bloed nodig 
Bloedgroepen zijn eiwitten die zich aan de buitenkant van de rode bloedcellen bevinden. Er bestaan 
meer dan 200 soorten bloedgroepen. De meest bekende is de ‘gewone’ bloedgroep: A, B, AB of O. 
Voor een arts is het belangrijk uw bloedgroep te weten als u bijvoorbeeld na een ongeval of bevalling 
een bloedtransfusie nodig heeft. Soms heeft je eigen bloed stoffen die bloedgroepen van andere 
mensen kunnen ‘aanvallen’. Dit noemen we irregulaire antistoffen, en voordat een arts uw bloed kan 
transfunderen, moeten ze precies weten of u die heeft. In onderstaande tabel is een onderzoek 
uitgevoerd om te kijken of onze patiënt irregulaire antistoffen heeft in zijn bloed. Welke irregulaire 
antistoffen heeft deze patiënt?  
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CATEGORIE 5 - VERKEER EN VERVOER 

 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR  
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CATEGORIE 5 - VERKEER EN VERVOER 

 

25. Een abc’tje 
Elk automerk kent diverse types en die kennen weer hun eigen lettertypes. Bij welke autotype (dus 
niet het merk) horen de volgende A, B en C? En dat zijn niet per se de beginletters. 

 

 

 

26. Druk verkeer  
Help! Ze hebben me klem gezet in de parkeergarage! In hoeveel zetten kun je de rode auto de 
parkeergarage uitrijden? 

 

27. Losse onderdelen 
Nippeltjes, boutjes, moertjes, je auto bestaat uit talloze onderdelen. En veel ingenieuzer dan die 
moertjes en boutjes ook! Welke 3 auto-onderdelen zie je hier? 

A.     B.  C.  
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CATEGORIE 5 - VERKEER EN VERVOER 

 

28. Exotische vervoersmiddelen 
Je ziet ze misschien wel op meer plaatsen, maar met welke landen zijn deze exotische 
vervoersmiddelen onlosmakelijk verbonden? 

A.  B.  C.  

D.  

 

29. Meters maken 
Deze zomer kwam de turborotonde aan de westkant van Heesch gereed, eindelijk niet meer dat kleine 

rondje bij de entree van ons dorp. Zowel voor auto’s als fietsers. Als je met de fiets (volgens de 
verkeersregels!) de gehele rotonde één keer rond gaat, hoeveel meter heb je dan afgelegd? 

30. Pas op! Eh, ja voor wat eigenlijk? 
Tijdens de lessen verkeer op de basisschool hebben we geleerd dat een driehoekig verkeersbord met 
een rode rand en een plaatje in het midden ons waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Je kunt het 
haast zo gek niet bedenken of er is wel een waarschuwingsbord voor. Maar van deze plaatjes is er 
eentje die écht niet bestaat als afbeelding in een verkeersbord dat in het straatbeeld is toegestaan. De 
vraag is welke? De letter noteren is voldoende. 

A. B .  C.  D. E.  F.  

G. H.  I.  J.  K.  L.  
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CATEGORIE 6 - DUR EN DUR HIS 

 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR  
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CATEGORIE 6 - DUR EN DUR HIS 
 

31. Klik klak door Heesch 

In 2015 legde fotografe Janette Slaats zeventig in meerdere of mindere mate bekende Heeschenaren 
én hun vaste uitspraak of levensmotto vast in het boek ‘Klik klak door Heesch’. Het toeval wil dat 
zestien van die zeventig mensen de datum van hun verjaardag deelden met een andere persoon in het 
boek. Welke duo’s in dat boek zijn jarig op:  

A. 29 september 
B. 3 december 
C. 16 december  

 

32. Voor Jan en alleman 

Elke straat, laan of baan in Heesch heeft een officiële, vastgelegde naam, maar soms worden op 
pleintjes of veldjes lokale helden door buurtgenoten geëerd met een zelfgemaakt bordje. In welke 
straat of op welke specifieke plek in Heesch kun je de volgende naambordjes vinden? 

A.   

B.   

C.   

 

33. Avondklokrellen 
In januari 2021 was heel Nederland in de greep van de avondklokrellen. Uit angst dat het ook zou 
overslaan naar de dorpen, spijkerden heel veel winkels in Heesch houten platen voor de ruiten of gevel. 
Twee winkels op ‘t Dorp kozen er echter voor de grote houten panelen áchter hun ruiten te zetten, 
aan de binnenkant dus. Welke 2 winkels waren dat? 



   

De Hisse Kwis 2022 | Pagina 27 

CATEGORIE 6 - DUR EN DUR HIS 
 

 

34. Vlagvertoon 

Of het nou bevrijdingsdag is, de verjaardag van de koning of als er iemand geslaagd is op het Hooghuys, 
regelmatig gaat in Heesch de (Nederlandse) vlag uit. Maar er zijn ook vlaggen die je het hele jaar door 
aantreft. Bij bedrijven, bij mensen in de voortuin of gewoon in de wijk. Deze bijvoorbeeld.  

 

A. Hoeveel van dit soort blauw-gele vlaggen (met soms andere symbolen) wapperen er in Heesch? 
Hint: het antwoord zit ook verstopt in de nieuwjaarsboodschap van de Hisse Kwis in de speciale 
online corona-voorstelling van For Mineur begin vorig jaar. 

B. En welke 2 mensen hebben ze ontworpen? 

35. Stenen zoeken 
Tijdens de tweede editie van de Hisse Paasgezinskwis vroegen wij de deelnemende teams een happy 
stone te maken en in te leveren. Welnu, die stenen hebben wij bewaard en tien daarvan hebben we 
rondom ‘t Dorp verstopt. Vindt jouw team ergens aan ‘t Dorp, tussen de rotonde bij de Boerenbond 
en de rotonde waar ‘t Dorp overgaat in de Bosschebaan, een van die door ons verstopte stenen, dan 
verdient jullie team 10 punten.  

Per team mag er maar één steen ingeleverd worden. Wees sportief en laat de overige stenen dus liggen 
voor andere teams. Lever de steen tegelijk met jullie antwoordformulier in. 

36. Voor (lantaarn)paal staan 
In welke straat staat deze bestickerde lantaarnpaal?              
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CATEGORIE 7 - EN GE GELEUFT DA? 

 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR  
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CATEGORIE 7 - EN GE GELEUFT DA? 

 

37. Kruiswegpuzzel 
Een kruisweg is een serie van veertien staties, die de lijdensweg van Jezus Christus in beeld brengen. 
Hier zie je vier afbeeldingen die uit de kruiswegstatie komen. Zet ze op chronologische volgorde. 

A.  B. C.  D.  

38. Waar of niet waar?  
Je kunt het geloven of niet, maar……  

A. Maarten schreef een boek over een bekende inwoner van Heesch. 

B. Judith won vorig jaar een EK feestpakket bij Hema Heesch. 

C. Bram heeft tien jaar bij McDonald's in Heesch gewerkt.  

D. Bo heeft een rondreis door Thailand gemaakt.  

E. Kim heeft in 2019 de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. 

F. Marielle heeft gezongen op het podium in Paradiso (Amsterdam) en Ahoy (Rotterdam).  

G. Danny heeft twee dezelfde werkgevers gehad als Maarten. 

H. William heeft een seizoenskaart van voetbalclub MVV. 

Zet bij elke stelling ‘waar’ of ‘niet waar’. 

39. Inspiratie opdoen 
Verschillende bijbelteksten zijn een inspiratiebron geweest voor popnummers. Zo is het 
nummer ‘40’ van U2 helemaal geïnspireerd op Psalm 40. Geef bij de onderstaande QR-codes 
de titel van het lied én de verwijzing naar de juiste bijbeltekst. 

A.                                 B.                         C.                            
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CATEGORIE 7 - EN GE GELEUFT DA? 

 

40. Geloof jij nog in sprookjes?     
Iedereen kent De Nachtwacht, het beroemde schilderij van Rembrandt van Rijn. Maar er is nu een 
nieuwe versie van gemaakt. Hierin staan 25 sprookjesfiguren uit de Efteling centraal. Benoem de 3 
waar een pijl naar wijst. 

  

41. Oude glorie 
Heesch heeft het geluk een aantal historisch belangrijke gebouwen in de kern te hebben. Een ervan, 
een rijksmonument, dateert uit 1865. Aan de voorkant, onder de nis, is tegen de achterwand een 
kruisbeeld aangebracht met een tekst erboven.  

A. Hoe luidt deze tekst? 
B. Wie was de architect? 
C. In 1983 werd dit monument in ere hersteld door een groepje vrijwilligers. Geef de namen van deze 

4 vrijwilligers. 

42. Lange neus 
Mark Rutte is niet de enige politicus met een lange neus. Welnee, er liepen (en lopen) in Den Haag 
heel wat ‘leugenaars’ rond. Weet jij waarover onderstaande personen gelogen hebben? Elk antwoord 
mag uit maximaal 4 woorden bestaan. 

A.  B.  C.  D.   
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43. De Hisse Kwis-laan 
In de De Hisse Kwis-laan staan zes huizen. Hierin wonen de volgende huishoudens: Familie De Vries 
woont niet op nummer 1. Meneer Verstegen woont niet in het midden van de straat. Meneer en 
mevrouw De Kock wonen op een oneven nummer. De familie Jansen met hun drie kinderen woont 
niet vooraan de straat. De gescheiden mevrouw De Veer en haar dochters wonen op een hoger 
huisnummer dan de heer De Boer en zijn vriendin mevrouw Van den Akker. Mevrouw De Vries komt 
haar naaste buren op het schoolplein nooit tegen. Mevrouw De Kock is 's ochtends altijd in de voortuin 
bezig. Ze ziet dan drie naaste buren naar hun werk vertrekken. 

 

Kun je van elk adres aangeven welk huishouden hier woont als we vertellen dat de familie De Vries ook 
niet op nummer 5 woont?  

44. Huh, wat staat hier nou? 

A. B. C.  

D. E. F.  
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45. Een stukje stedenkunst 
Van een plattegrond kun je ook een stukje kunst maken. Van welke grote internationale steden hebben 
we onderstaande tekeningen gemaakt? 

A.               B. 

           

 

 

 

 

46. Bootje varen 
Drie kleine schepen naderen elkaar in een betonde vaargeul zodanig dat gevaar voor aanvaring 
ontstaat. Welke van onderstaande stellingen zijn volgens het Scheepvaartreglement Westerschelde 
juist? 

 

A. Omdat Boot B een klein motorschip is, moet het uitwijken voor zeilschepen A en C 

B. Boot A, die over stuurboordboeg zeilt, moet uitwijken voor boot C. Beide boten moeten uiteindelijk 
uitwijken voor motorschip boot B dat de stuurboordzijde houdt.  

C. Alle drie de boten moeten uitwijken. 
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47. Gezinsuitbreiding 
Afgelopen oktober kreeg een van de commissieleden van de Hisse Kwis een baby, en daarmee bestaat 
ons nageslacht inmiddels uit 17 kinderen. Maar welke kinderen horen bij welk commissielid? Geef 
alleen onze voornamen. 

A.   B. C.      D.  
                    Fenne & Jens              Esmee & Tijn         Wout & Suus & Mart          Levi & Gino & Micky 

  

       E.       F. G.    H.  

                       Fay & Liz                 geen                         Puck & Jip                   Melle & Elin & Douwe 

48. Laat je niet ringeloren 
Verdeel de ring in vijven door twee rechte lijnen te zetten.  
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49. Palmares 
Terwijl wij nog onze roes uitsliepen van de laatste Hisse Kwis, voegde op dat moment een in Heesch 
geboren sport(st)er deze medaille toe aan diens palmares. Wie won deze prijs?  

 

50. Wereldse wielrenners, gewoon om de hoek 
Dit jaar, maar ook de jaren daarvoor zijn de beste wielrenners van de wereld regelmatig in deze regio 
geweest. Vier van deze vijf foto’s zijn allemaal in dezelfde plaats genomen. Welke foto hoort er niet 
bij? En in welke plaats is die dan gemaakt? 
 

A.                            B.           C. 

         
C.                                            D. 
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51. Carrièremove 
Welke in Heesch geboren topsporter, die ooit Amerika werd uitgezet, maakte een opmerkelijke 
carrièremove door de landelijke politiek in te gaan?  

52. Net wel of net niet 
Veel sportattributen hebben een net- of rasterconstructie. Herken je de volgende 5 sporten net wel of 
net niet? 

A.   B.   C.  D.  E.  

53. Drama aan de top 
Hieronder vind je een aantal uitslagen van voetbalwedstrijden die dit jaar zijn gespeeld. Weet jij welke 
topteams (mannen) dit kalenderjaar de volgende voor hun doen dramatische reeks hadden? v=verlies, 
w=winst 

A. 0-1 (v), 2-3 (w), 0-3 (v), 1-1, 2-1 (w), 0-0, 5-2 (v) 
B. 4-0 (v), 2-0 (w), 5-0 (w), 1-0 (v), 3-1 (w), 0-3 (v), 2-2, 1-1, 2-1 (v), 9-0 (w) 
C. 1-0 (v), 0-7 (v), 1-2 (w), 0-4 (v), 0-2 (v), 6-1 (w), 1-2 (v), 2-5 (w), 0-0   
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54. Wie denken zij wel niet dat ze zijn?      

A. Wie is deze jongeman die als Heeschenaar op het hoogste niveau speelde in zijn sport?  

 

B. Hoewel ik er niet ben geboren, niet ben opgegroeid en er niet woon heb ik iets met Heesch. Zo won 
ik ooit op het podium van De Pas de finale van een belangrijk nationaal toernooi in mijn sport. Dat is 
overigens al meer dan tien jaar geleden. Ook nog voordat ik de nummer 1 van de wereld werd in mijn 
(niet heel erg grote) sport en ook voordat ik vier keer meedeed aan de Olympische Spelen.  
Mijn vader, die later bondscoach werd in dezelfde sport, richtte een club op en die verhuisde al snel 
naar Heesch. Eerst in een omgebouwde stal, maar dat werd verboden, en later zat zijn club in sportzaal 
De la Salle. Dat heb ik nét niet meegemaakt, maar die club heeft wel veel voor mij betekend. De 
bakermat voor mijn sportcarrière lag dus in Heesch. Wie ben ik? 

C. Ik woon wel in Heesch en ik ben de man áchter toptijden als 52,67; 52,03; 50,37; 49,44; 11,25; 12,58; 
7,77.Wie ben ik? 

D. Wat een eer om in de zomer van 2021 als Heeschenaar in Oranje -17 te mogen spelen. Op de Balkan 
tegen onder meer Spanje. De selectie bestond voor bijna de helft uit spelers van Feyenoord, maar ik 
ben geen voetballer, want in totaal waren we maar met tien jongens op het EK. Wie ben ik?  
E. In 2020 werd ik, als Heeschenaar, Nederlands kampioen door de wereldkampioen te verslaan. Wie 
ben ik? 
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55. Te veel ranja gedronken 
Ize, 11 jaar oud, gaat met haar opa en oma wandelen in de Maashorst, om daar dennenappels te 
zoeken voor haar spreekbeurt. Eerst wordt nog er thuis nog ranja gedronken. Daarna beginnen ze vol 
goede moed aan hun wandeling. Ter hoogte van het Stationsplein krijgt Ize al wat last van haar blaas. 
Ze denkt dan ook: had ik dat tweede glas ranja maar niet opgedronken. Als ze ter hoogte van ‘t 
Bomenpark zijn kan ze het al bijna niet meer houden en wil daar naar binnen lopen om te gaan plassen. 
Helaas…… gesloten. “Kom, nog even volhouden”, roept haar oma. Net na het gebied waar Mini Heesch 
wordt gehouden kan ze het echt niet meer houden, hurkt en gaat ze snel plassen in de berm. Op dat 
moment komt net politieagent Ben Post voorbij, stopt en schrijft een bekeuring uit. Mag hij dit 
wettelijk doen?  

56. Influencers 
Inmiddels zijn onderstaande personen niet meer weg te denken van YouTube en Instagram. Hun 
gezichten komen op alle socialmediakanalen voorbij, maar herkennen jullie ook wie het zijn wanneer 
we een aantal jaren terug de tijd in gaan? De vraag is dan ook; Wie staan er op  onderstaande 
kinderfoto’s?  

A.                          B.                                 C.                               D. 

  

 

57. Alleskunner 
Op welke oud-Heeschenaar zijn deze trefwoorden van toepassing? 

Sprookjesverteller Podcasts maken 

Tech-Expert LEV 

Gadgets Theater Amsterdam 

 



   

De Hisse Kwis 2022 | Pagina 41 

CATEGORIE 10 - VOOR DE JEUGD 

 

58. HVCH, een toekomstige topclub? 
Afgelopen seizoen is het 1e elftal van HVCH kampioen geworden en gepromoveerd naar de 4e divisie. 
Een zeer goede en sportieve prestatie. Maar zoals iedereen weet, heeft de jeugd de toekomst. Dit jaar 
heeft er een jeugdteam van HVCH een toernooi gespeeld en daar onder andere gewonnen van Sparta 
Rotterdam AV en Ajax Amsterdam B, maar er werd onder andere verloren van FC Köln en Anderlecht. 

A. Aan welk toernooi deden de kinderen mee? 
B. Wat was de uitslag van de laatste wedstrijd die HVCH daar heeft gevoetbald? 

 

59. App 
Jullie telefoons staan tjokvol apps, misschien ook wel deze.  

A. Wat is de naam van de app die hoort bij deze afbeelding? 
B. En op welke bekende Nederlander is deze app geïnspireerd? 

      

 

 

60. Uitpacken 
Fifa23 is één van de populairste games onder de jeugd. Bij het uitpakken van packs weten sommigen 
al direct welke speler het is. Maar nu zijn de naam, rating, land en clublogo van een aantal cards 
‘gevallen’. Welke spelersnamen horen eigenlijk op onderstaande kaarten te staan? 

A.     B.             C.            D.  
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61. Voor de zoetekauwen 
Snoep heb je in alle soorten en maten, geuren en kleuren, smaken en vormen. Wat is de algemene 
naam van deze drie snoepsoorten? 

A.  B. C.  
 

62. Honingzoet 
Op welk adres kunnen we deze honing in Heesch kopen? 

 
 

63. Kauwen maar 
Tijdens het ophalen van het Kwisboekje hebben jullie drie zakjes gekregen met daarin drie keer drie 
kauwgoms. Aan jullie nu de vraag, van welke merken zijn deze kauwgoms?  
Jullie hebben de keuze uit: Xylifresh, Sportlife, Smart Gum, Stimorol, Mentos en Jumbo. 
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64. Oliebollenkraam 

 

Een bekend straatbeeld op de Misse in de koude en donkere wintermaanden. Voor het hoeveelste jaar 
staat deze oliebollenkraam dit jaar in Heesch haar producten te verkopen? 

65. Twee, één, geen 
Eindhoven, Den Bosch, Heeze, Waalre en Nuenen hebben er twee. En Breda, Etten-Leur, Oosterhout, 
Helmond,  Cromvoirt, Helmond, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Oosterhout, Ravenstein, Sint-Oedenrode, 
Sint Willebrord, Tilburg, Valkenswaard, Vught, Wouw, Willemstad en Valkenswaard hebben er één. 
Alle andere Brabantse plaatsen hebben er geen. Wat hebben deze plaatsen wel wat alle andere 
plaatsen in Brabant niet hebben?       

66. Standje loopt in de soep 
Welke seksstandjes worden hier uitgebeeld? 

A.    B.        C.   D.   

E.    F.  G.    H.  
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67. Uit volle borst 

Welk Heesch lied klonk hier meermaals uit volle borst? 

 

68. Hisse social media 
Je kunt bijna niet meer zonder. Sommige gaan er mee naar bed en staan er mee op: social media. Soms 
informatief maar vaker om te laten weten wat je allemaal hebt gedaan of nodig hebt. Onderstaande 
berichten zijn dit jaar op social media geplaatst. Weet jij ook door welke Hisse persoon, bedrijf of 
vereniging? 

A. Proost   #Maastricht #ffweg  
B. Wat zouden we doen met 100.000 euro? Wow... da's wel heel veel geld! Maar wij weten overal 

raad mee   
C. Vanmiddag samen met Ondernemersvereniging Heesch toch nog vele leden het beste gewenst 

voor 2022! Allemaal blije gezichten omdat we elkaar even fysiek ontmoeten, en we een heerlijke 
dinerbox voor thuis, met een soepje, carpaccio en een stokbroodje. Van de gemeente Bernheze 
kregen ze een mooie mok met de tekst, De mooiste manier van werken is samenwerken! Dat 
allemaal in t Cafe bij t Tunneke. Bedankt voor de gastvrijheid! #vrijheid #samendoen 
#verschilmaker #bernheze 

D. A very hard lesson to learn.  
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69. Nieuwe straatnaam 
Na een paar keer de Rooie Tesneuzik te hebben moeten missen, was het dit jaar weer raak. Tijdens dit 
mooie Heesche evenement is dit jaar een straatnaam onthuld. Wat is de naam? 
 

70. Terug van weggeweest 

Alle vier de dingen en mensen op deze foto’s moesten het dit jaar op de een of andere manier 
ontgelden in Heesch. Wie of wat keerde(n) wél terug op zijn/hun plek? Benoem om wie of wat het 
gaat; alleen de letter opschrijven volstaat niet. 

A. B.  

C. D.  

71. Heel wat gebouwd 
Er wordt wat gebouwd in Heesch! Naast de ‘grote’ nieuwbouwprojecten Hildebrandstraat en De 
Erven worden er ook kleinere nieuwbouwprojecten in Heesch gerealiseerd. Hoeveel 
woningen/appartementen worden er op de afgebeelde plekken gebouwd? 

A.      B.          

C.      D.  
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73. Anderhalvemeterband 
De muziekbranche lag door de coronacrisis op z’n gat. Optreden in een volle, dampende poptempel 
kon niet meer, waardoor de fans het zeker in het begin moesten doen met YouTube en Spotify. Laten 
we daarom - om elkaar te vermaken - optreden voor elkaar. De opdracht: vorm een band met een 
leadzanger(es) plus nog 3 teamleden met een (nep)instrument, maar wel ieder op circa 1,5 meter van 
elkaar. Verkleed je ook een beetje als artiest. Kies een bekend liedje - Nederlandstalig, Engels, Spaans 
maakt niet uit - en speel en zing daar minimaal 20 en maximaal 30 seconden van na. Playbacken mag. 
Als de muziek maar duidelijk hoorbaar is. Maak daar een filmpje van en mail dat voor 23.30 uur naar: 
inzending1@dehissekwis.nl  

74. Doe dit maar eens na 

 

Binnensporten was vanwege corona een tijd lang helaas niet toegestaan. Fitnesscentra, dansscholen 
en yogascholen gingen op slot. Daarom gingen we massaal thuis aan de gang met oefeningen, met en 
zonder attributen. We vragen jullie 3 van bovenstaande 4 yoga-oefeningen, uitgebeeld door Djamila 
met haar nichtje, voorzichtig na te doen. Maak er foto’s van en stuur die in één collage naar: 
inzending2@dehissekwis.nl  
 

75. Engelengeduld 
In de tas vinden jullie een diamond painting schilderij. Ga aan de slag met het werkstuk en lever hem 
vanavond samen met je antwoordformulier, voorzien van teamnummmer, in. 
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76. Onze sponsors ontcijferen 
Op deze pagina staan nog een aantal bedrijven die De Hisse Kwis dit jaar weer ondersteund hebben. 
Zonder onze sponsoren zijn we tenslotte nergens.  

Dank aan allen! 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek van onderstaande bedrijven het telefoonnummer op zoals deze vermeld staat op hun website of 
in de telefoongids. Ga vervolgens in de cijferzoeker op zoek naar deze telefoonnummers en streep ze 
door.  

● Betonmortel Centrale Oss BV  
● Leeijen Elektro 
● ‘traject 
● van de Wijgert Verhuur 
● AkkerEi 
● Vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel bv 
● Fides Bedrijfsadvies (2 telefoonnummers) 
● Hans Verstegen Installatiewerken 
● Houthandel van der Heijden 
● OOvB adviseurs en accountants 
● Running Team Bernheze 

 

Om vervolgens tot de oplossing te komen heb je de eerste 30 cijfers nodig die overblijven, de laatste 
7 heb je niet nodig. Deze cijfers vormen achter elkaar nog eens drie telefoonnummers. 

Zoek uit van welke bedrijven deze telefoonnummers zijn (je hoeft ze NIET te bellen) en beantwoord 
daarna deze vraag; 

Wat hebben deze drie bedrijven met elkaar en met De Hisse Kwis gemeen? 
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Op social media hebben jullie mij al kunnen zien. Vanavond krijgen jullie op de 
site van De Hisse Kwis en sociale media nog enkele hints, dus houd deze goed in 
de gaten!  

 

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

  

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

  

Aan het tijdstip van binnenkomst van het 
antwoord zien wij hoeveel tips er inmiddels 
verstrekt zijn. 

  

Je mag uiteraard maar één keer raden!  

 

 

 

 

 



   

De Hisse Kwis 2022 | Pagina 54 

GEHEIME PROEF 

 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEUREN OPEN 19.45u 

START   20.00u 

HINT   Van alle markten thuis 

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