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Voorwoord

Beste deelnemers,

Voor jullie ligt het kwisboek van de 
eerste editie van de Lithse Kwis. 
Wij hebben ons uiterste best gedaan 
om een leuke, veelzijdige kwis in elkaar 
te zetten. Hier en daar zullen jullie 
makkelijke, maar ook moeilijke vragen 
tegen komen. Weetvragen, doevragen, 
zoekvragen, alles zit er in. Daarnaast 
hebben we nog een geheime proef voor 
jullie in petto. Daarvoor moeten jullie 
de 2 meest nieuwsgierige mensen uit  
je team straks naar de Hoeve sturen. 
Degene met de meeste punten ontvangt 
een mooie, echte Lithse, wisseltrofee. 
Lees de spelregels in het kwisboek goed 
door voordat je begint.

Wij hadden deze kwis niet kunnen 
maken zonder de sponsors.  
Daarvoor danken wij hen heel hartelijk! 

Wij wensen jullie heel veel plezier en 
succes vanavond! We zien jullie graag op 
zaterdag 18 januari voor de uitslag van 
de kwis. Vanaf 19:30 is jullie team van 
harte welkom in de Hoeve in Lith.

Deze avond wordt muzikaal ondersteunt 
door Miss Lucy and the second line 
boogie band.

De organisatie,
Reinier van den Brand
Anne van Doorn
Annet van Doorn
Ton van der Meijden
Toon van der Meijden
Eva van Sonsbeek
Anke Wiegmans
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Reglement 
Lithse Kwis 2013

Lees de onderstaande punten goed door voordat je begint!

• Het kwisboek dient om 18.30 uur opgehaald te worden in De Hoeve in Lith.
•  De antwoorden op de vragen dienen op de juiste plek en duidelijk te 

worden ingevuld. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen 
punten toegekend, gebruik geen potlood of rode pen.

•  Als er om één antwoord gevraagd wordt, maar je schrijft er voor de 
zekerheid meerdere op, dan wordt het antwoord fout gerekend en worden 
er geen punten toegekend. 

•  Alleen teams die hun kwisboek op tijd en op de juiste wijze hebben 
ingeleverd, dingen mee naar de prijzen.

•  Het ingevulde kwisboek moet op 27 december 2013 worden ingeleverd in 
De Hoeve in Lith, om uiterlijk 23.30 uur.

• Leg alle bladzijden van het kwisboek op de juiste volgorde terug.
•  De enige tijd die gehanteerd wordt, is de tijd van de klok die in de Hoeve 

door de organisatie wordt gebruikt. 
•  Bij het in ontvangst nemen van het kwisboek krijg je attributen mee die je 

nodig hebt om vragen te beantwoorden.
• Er zijn 11 categorieën en een geheime proef.
•  Per categorie zijn er 100 punten te verdienen (behalve de sponsorcategorie)

en elk team mag op één categorie de joker inzetten. Bij deze categorie telt 
het aantal verdiende punten dubbel. Op pagina 4 van het kwisboek kun je 
aangeven voor welke categorie jullie team de joker inzet. Je mag de joker 
niet inzetten op de sponsor categorie of de geheime proef.

•  Per vraag zijn er 10 punten te verdienen. Wanneer een vraag uit deelvragen 
bestaat, worden de 10 punten gelijk verdeeld over het aantal deelvragen.

•  De geheime proef vindt plaats om 20.30 uur in de Hoeve. Per team moeten 
2 deelnemers meedoen. We laten dus 2 personen per team toe. 

 Wees op tijd, te laat betekent helaas geen punten voor deze categorie.  
 Deze proef zal ruim een uur duren. Stuur de meest nieuwsgierige    
 personen uit je team.
•  De uitslag van de Lithse Kwis wordt bekend gemaakt op zaterdag  

18 januari om 20.00 uur in de Hoeve. Kom er met je hele team naar toe!
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• Bij bijzondere omstandigheden beslist altijd de organisatie. 
•  Neem het formulier wat achterin het kwisboek zit (blz 71), 
 ingevuld mee naar de geheime proef. Dit is je bewijs van deelname!
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Teams Lithse Kwis 2013

NR Teamnaam

1 CV Goed Zat

2 De Lange Weide

3 Kapelse Wiel

4 LSB

5 Wijz

6 "Friends on Tour"

7 Baas van Lith

8 KWISTUTWEL

9 El Greco

10 Suncreek Koi

11 Brandweer Lith

12 Kwistetwel!

13 Fam de Veer

14  CS de Veldhazen

15 The Beauties & the Brains

16 FC Laminaat

17 De feestbeesten

18 Bandelozuh

19 MO

20 Fam Fransen

21 De Oma's

22 Het Gemeintje

23 Amis ingénieux et intelligents

24 Familie BAJO

25 KC 't Ochtendgloren

26 Fam van Amstel

27 De Duikelaars

28 De Lithse Pareltjes

29 Fam Verhaar en kauwe kant

30 CV. Gè Kunt Me Wâ

31 Amstelteam

32 De Langwijk

33 Van der Velden en Ko

34 Team Engwijkpad

35 15 tinten grijs en kaal is ook leuk

36 R!MA

37 De Lapswansers

38 l.u.l (lopers uit lith)

39 De Snuffels

40 De Koekerts

41 Familie Baijens

42 NNKKVS

43 t Gooi

44 Toneelvereniging tussen 

 de schuifdeuren

45 CV 't gô net 

46 Mac Durum

47 Witniks

48 50% Import

49 Sportkampcommissie MKB

50 Kleiduvels

51 Bobs

52 50min

53 Zomaar

54 Krekwabitter

55 FC Plamuur

56 Ex-Veteranen MKB

57 Gewoon voor de lol

58 Lamanisten

59 De Volhouwers

4



5Lithse Kwis 2013  |  Algemene informatie       

Teamnummer: 

Teamnaam:

Wij zetten de joker in op:
 

Joker
 Per categorie zijn er 100 punten te verdienen en elk team mag op één categorie 
de joker inzetten. Bij deze categorie telt het aantal verdiende punten dubbel. 
Op deze pagina kun je aangeven op welke categorie jullie team de joker inzet. 
Je mag de joker niet inzetten op de sponsorcategorie of de geheime proef.

5
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Hoofdsponsors
Dit unieke evenement had niet plaats kunnen vinden zonder de steun van onze 
hoofdsponsors. Daarom willen wij hen hartelijk danken voor hun bijdrage aan 
de Lithse Kwis 2013.
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Sponsors

Novalux, Etos Latour

Slagerij Ebergen

De Moskant Verzekeringen

Tweewielers Verboven

Bouwbedrijf van der Maazen

Ruijs Liebrand advocaten

Dit unieke evenement had niet plaats kunnen vinden zonder de steun van onze 
sponsors. Daarom willen wij hen hartelijk danken voor hun bijdrage aan de 
Lithse Kwis 2013.
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HOOfdSTuK 1
Witte nog?
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Vraag 1.0

Vraag 1.1

Toen facebook en internet nog niet bestonden, bleven de Lithenaren toch op de  
hoogte van het laatste nieuws in het dorp. In Lith is jarenlang een dorpsblad verschenen, 
“Blijf bij de tijd”. Op een gegeven moment hield dit blad op te bestaan.

In welk jaar verscheen de laatste uitgave van dit blad?
 
_______________________________________________________________________________

Foto’s uit de oude doos! Er waren wat mensen de zolder aan het opruimen 
en ze kwamen onderstaande foto’s tegen. 

Wie zijn de personen die omcirkeld zijn op onderstaande foto’s ?

 
A  ______________________________________________________________________________

B  ______________________________________________________________________________

1998

joop Ebergen

Piet Overbeek
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C  ______________________________________________________________________________

D ______________________________________________________________________________Noud Bongers

Theo de jong
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Vraag 1.2

Vraag 1.3

Vraag 1.4

Vraag 1.5

De bak- en transportfietsenrace was een bekend  
verschijnsel in Lith, het laatste weekend van augustus.  
Een aantal jaren is er geen race geweest, tot het nieuw 
leven in geblazen werd.  
 
In welk jaar was dit? 

________________________________________________

Wie kent hem niet?! Janus de Blank. 

1.3.a: Wat was zijn beroep?

________________________________________________________________________________

1.3.b: Op welke datum overleed hij? 
 
________________________________________________________________________________
 
1.3.c: Wat was zijn doodsoorzaak?
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Heel af en toe, bijna nooit, was het gemeentehuis in Lith  
gesloten. Zo ook op een vrijdag in juni 2002. 

Op welke datum was dit? 

 
_________________________________________________

Er is een herindelingslied ter gelegenheid van de samenvoeging van de gemeente Lith met 
de gemeente Oss geschreven. 

Schrijf de laatste zin van dit lied op.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Veerman

25 oktober 1966

14 juni 2002

1997

Verdronken toen het veerpont omsloeg

dit wordt een gemeente van hele hoge stand want Teeffelen, 

Oijen en Maren, Lithoijen, 't Wild, Kessel, Lith en ook Oss 

zijn nu samen een aanwinst voor 't Brabantse land 
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De volgende personen hebben een overeenkomst. Ze hadden dezelfde functie.  
En als je dát weet, plaats ze dan in chronologische volgorde waarin ze deze functie uitgeoefend
hebben en begin bij degene die dit het langst geleden was.

 

 Pierre Remmits

 Bertus van der Velden

 Hans Bok

 Nico Pompen

Iedereen kent de winkel van de familie Latour in Lith. Dag in dag uit stond vrouw Latour  
achter de kassa. Maar dit jaar ging zij met haar welverdiende pensioen!

A: Op welke leeftijd ging vrouw Latour met pensioen? 

B: In welk jaar begon zij met een winkel?

A ______________________________________________________________________________

B ______________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 1.7

Vraag 1.6

4
2

3

1

88 / 89 jaar

1954 / 1955

Brandweercommandanten Lith 
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Let op met deze vraag zijn 20 punten te verdienen!

Er zijn veel markante figuren in onze gemeente. Zo zijn er personen die iedereen nog wel kent 
maar die al een tijdje niet meer in onze gemeente wonen. Wij brachten een bezoekje aan een 
wel heel bijzondere ex-Lithenaar: Marinus (Rien) van Nistelrooij. 

Luister goed naar ons interview (deze staat op de meegeleverde dvd) met Rien van Nistelrooij
en beantwoord de onderstaande vragen:

A: Hoe laat is Femke geboren? 

 
_________________________________________________________________________________

B: Wat ontbrak er aan het huwelijkscadeau dat Rien kreeg van zijn schoonouders? 

 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

C: Wat was de opdracht die Rien moest doen op de Kunstacademie in België? 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

D: Wie hoor je spreken tijdens de beelden van Rien zijn atelier? 

 

_________________________________________________________________________________

Vraag 1.8

00:12 uur

Batterijen

Zelfportret en een beeld natekenen

Pastoor van Luijck
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E: Over welke burgemeester wordt er gesproken? Haar man wilde naar Santiago de Compostella lopen. 

_________________________________________________________________________________ 

F: Hoe heette de kat waar Rien over sprak? 

_________________________________________________________________________________

G: Hoeveel rookte Rien per dag toen hij nog rookte? 

_________________________________________________________________________________

H: In welke landen heeft Rien in de bouw gewerkt? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________

J: Waar heeft Rien Tonny ontmoet? Noem de plaatsnaam en de naam van het café. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

K: Noem 8 uitdrukkingen voor dronken zijn die Rien opsomt.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________

Mevrouw van Hoek-Martens

Puck

2 builen shag

duitsland

Frankrijk

België

geffen, de gouden Leeuw

Bv Beschonken

 aangeschoten

 Laveloos

 Straal bezopen

 Zat als een toeter

 Blauw als een lei

 Teveel op

 Stuk in de kraag
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HOOfdSTuK 2
Van alles wa
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Vraag 2.0
In de Engelse hoofdstad Londen is in januari 2013 een helikopter tegen een bouwkraan 
aangevlogen. 
 
A: Wat was het merkvan deze helikopter?
B: Wat was het registratienummer van deze helikopter?

A  ______________________________________________________________________________

B ______________________________________________________________________________

In mei van dit jaar vond tijdens de eindexamens een unicum plaats wat, naar later bleek,  
de opmaat was voor een van de grootste examenfraudes in de geschiedenis.

Wat was dit unicum?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

De eigenaar van de Fletcher hotelketen, Chris Luuken, had een reden om zijn hotelketen 
"Fletcher" te noemen. 

Welke reden was dit?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

De onderstaande voedingsmiddelen vormen samen iets eetbaars. 
 
Wat worden deze ingrediënten bij elkaar?
 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Vraag 2.1

Vraag 2.2

Vraag 2.3

5  kg  r i j p e  t oma t e n100  gr  t oma t e npu r e e2  d l  a z i j n
3  u i e n2  s t e n g e l s  b l e e k s e l d e r i j2  s paan s e  p ep e r s1  r o d e  pap r i k a50  gr  v e r s e  g emb e r1  k a n e e l s t o k j e3  k r u i d nag e l s1  e e t l ep e l  m o s t e r d1  t h e e l ep e l  o r e gan o3  t e n e n  k n o f l o o k250  gr  r i e t s u i k e r

agusta (Westland) a(W ) a109E

g-CrST

Examen frans VWO is uitgesteld

dit was de naam van zijn hond

Tomatenketchup
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Vraag 2.4
De afgelopen winter 2012/2013, waren het soms barre omstandigheden.  
Op een gegeven moment is zelfs het filerecord verbroken. Dit kwam door hevige sneeuwval. 

Op welke datum was dit?

__________________________________________________________________

In het volgende artikel zijn een aantal woorden weggelaten. Deze woorden zijn de  
antwoorden op deze vraag. 

De brokstukken lagen vlakbij het (A...), melden wetenschappers tegen het Russiche persbureau 
RIA. De meteoriet is een gewone (B...). Het is een stenige meteoriet, die voor zo'n 10 procent 
uit (C...) bestaat. Waarschijnlijk zal het de (D...) gaan heten, aldus de onderzoekers. NASA 
schat in dat de meteoriet zo'n 17 meter in doorsnee was en tot 10.000 ton woog voordat hij de 
atmosfeer binnenkwam. Vrijdag drong de meteoriet boven het Russische Oeral-gebergte door 
de dampkring. Hierbij raakten 1200 mensen gewond. De enorme drukgolf veroorzaakte schade 
aan meer dan (E)... huizen in zes steden in de regio. De schade bedraagt volgens een eerste 
schatting 1 miljard roebel (25 miljoeneuro). Het is daarmee de grootste ramp door een vallend 
hemellichaam in de afgelopen 100 jaar.

A _________________________________________________________________

B _________________________________________________________________

C _________________________________________________________________

D _________________________________________________________________

E _________________________________________________________________

Op de onderstaande foto’s zie je 4 prachtige, wereldberoemde bergen. 

Voor deze vraag zijn we op zoek naar de namen van deze bergen.

Vraag 2.5

Vraag 2.6

A  _________________________________ B _________________________________

Tsjebarkoelmeer

chondriet

ijzer

Tsjebarkoelmeteoriet

3000

15 januari 2013

Mont Ventoux Kilimanjaro
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Deze foto’s zijn ergens in Nederland genomen. 

In welke gemeenten staan deze gebouwen en wat is de naam van het gebouw?

C  _________________________________ D _________________________________

Vraag 2.7

A  _________________________________

___________________________________

C  _________________________________

___________________________________

B  _________________________________

___________________________________

D  _________________________________

___________________________________

Mount Everest K2

Fakier tempel 

 Loon op Zand 

de Kuip (Stadion Feyenoord)

rotterdam 

Stadhuis

den-Haag

rijksmuseum

amsterdam
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Vraag 2.8

Vraag 2.9

Het KNMI in de Bilt houdt elke dag voor ons keurig het weer bij. 

A: Welke dag in maart 2013 had gemiddeld de laagste temperatuur? 
B: Wat was die temperatuur?
C: Welke zomermaand had in 2013 de meeste zonuren? 
D: Hoeveel waren er dit?

A _______________________________________________________________________________

B _______________________________________________________________________________

C _______________________________________________________________________________

D _______________________________________________________________________________

Dit jaar overleed Nelson Mandela.

A: Op welke datum overleed hij? 
B: Hoe werd Nelson Mandela ook wel genoemd?
C: Wie waren de drie vrouwen waar Nelson Mandela mee getrouwd was?
D: Van welk jaar tot en met welk jaar zat Nelson Mandela gevangen op het Robbeneiland?
E: Op welke dag vond de uitvaart van Nelson Mandela plaats?

A _______________________________________________________________________________

B _______________________________________________________________________________
 
C _______________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________

D_______________________________________________________________________________

E _______________________________________________________________________________

12 maart

-2,5 graad

juli

240,9

5 december 2013

Madiba  

 Evelyn Ntoko Mase, Nomzamo Winifred Madikizela  

graça Machel

1964 tot 1982

15 december 2013
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HOOfdSTuK 3
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
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Ze zijn wereldberoemd: Bert en Ernie. Ze spreken origineel Engels. 
De Nederlandse Sesamstraat laat ze in het Nederlands spreken. 

Wie o wie lenen hun stemmen hiervoor?
 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

Ondanks hun bijna onherkenbare vermomming,  
zijn we toch benieuwd naar hun echte namen.

Wie zijn deze twee assistenten van Sinterklaas?
Noem voor- en achternaam.
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

Hier onder staan een aantal woorden die iets met elkaar gemeen hebben.  
Er staat echter één woord tussen wat er niet bij hoort!

Vertel ons om welk woord het gaat en waarom.

• Knikker   • Badkuip

• Schoen   • Glijbaan

• Stoel    • Emmer 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 
Op 19 juni 2013 kreeg basisschool de Meander in Lith een BN’er op bezoek. 

Wie was dit en ter gelegenheid waarvan was deze BN’er op bezoek?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vraag 3.0

Vraag 3.1

Vraag 3.2

Vraag 3.3

Paul Haenen

Wim T. Schippers

anke Wiegmans

anke van gaalen

Stoel

alle andere attributen zijn onderdelen van het spel muizenval!

astronaut andre Kuipers 

ivm het afscheid van meester Piet
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Hoe groot is jullie knuffelkennis?! Er staan 20 beren op onderstaande foto’s.  

Geef de namen van deze beren.

Vraag 3.4

A  _______________________

D  _______________________

G  _______________________

J  _______________________

B  _______________________

E  _______________________

H  _______________________

K  _______________________

C  _______________________

F  _______________________

I  _______________________

L _______________________

Kapitein Brom 

Pippeloentje 

Koda (Brother bear)

Knut de ijsbeer

Pimboli (didle)

Ted

duffy

Forever friends

Me To You / 
 Totty Teddy

Zummi 

gummiebeer

Bruintje beer

Lachbeertje /

Cheerbear
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De jeugd heeft de toekomst én een mobieltje in de hand. 
Ze appen, pingen en facebooken wat af! 

Waarvoor staan de volgende afkortingen, in social media taal:

A: BTW   _________________________________________________________________

B: HZVVJ  _________________________________________________________________

C: NP   _________________________________________________________________

D: OMG   _________________________________________________________________

Vraag 3.5

M  _______________________

P  _______________________

S  _______________________

N  _______________________

Q  _______________________

T  _______________________

O  _______________________

R  _______________________Beertje Paddington

Teddy ruxpin

Balou de beer

KiKa beer

Yogi Bear

Barbara 

Fozzy

Boog 

By the way

Hou Ziels Veel Van jou / Hou Zo Veel Van jou

No problem

O my god
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Op het plaatje zijn vier dingen veranderd t.o.v. het origineel.
Naar het origineel zul je zelf op zoek moeten gaan!

Zie jij wat er veranderd is? Omcirkel de verschillen op ondestaande cover. 

Je haat ze… óf je vindt ze leuk… Maar kennen doe je ze: “De Teletubbies”.
 
Benoem de juiste kleur en de bijbehorende naam 
van de vier Teletubbies.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

Vraag 3.6

Vraag 3.7

Tinky Winky (paars)

dipsy (groen)

Laa Laa (geel)

Po (rood)
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Het tekenfilmfiguurtje “Nemo”, van de films “Finding Nemo” komt ook nog heel kort voor in een 
andere Pixar film.

Over welke film hebben we het hier?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Even een makkelijke tussendoor. Wie kent ze niet?

Wie zijn dit? 

A ______________________________________________________________________________ 

 
B ______________________________________________________________________________

C ______________________________________________________________________________

D ______________________________________________________________________________

Vraag  3.9

Vraag  3.8

A

C

B

D

Monster inc / Toy Story 3

robin (Bassie & adriaan)

Schanulleke (Suske & Wiske)

Buurman & Buurman

azraël (Smurfen)
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HOOfdSTuK 4
Ontdek je plekje
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Je zult er met regelmaat langs gereden zijn. Maar weten jullie ook waar het om gaat  
wanneer je alleen deze ruitjes ziet? Vul hetgeen wat op de puntjes moet staan in.

A Dit gebouwtje is in gebruik als… en staat aan de …straat?
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

B  De originele functie van dit gebouw was … en staat in het dorp...?
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

C Dit gebouw is in gebruik als… en het adres is...?
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

D Aan welke straat staat dit huis ...?
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Vraag  4.0

A

C

B

D

Kapel  - Mr van Coothstraat

gemeentehuis / raadhuis - Lithoijen

Protestantse  kerk - Lithsedijk 5 te Lith

Pastoriestraat  
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Voor deze vraag hebben jullie aardig wat bedenktijd gehad! 
Deze huizen hebben een naam zoals je op de foto’s kunt zien. 

Benoem per foto in welke straat én in welk dorp dit huis staat.

A _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

B _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

C _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

D _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Vraag 4.1

A

A

C

C

B

B

D

D

Valkseweg

Lithoi jen

Hertog jan straat

Li th

Meester  van Coothstraat 

Maren -  Kessel

Oi jensebenedendi jk

Oi jen
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Deze foto geeft een deel van een van de bankjes weer welke bij de Prinses Maxima sluizen staan.  
Deze bankjes zijn tot stand gekomen door creatieve kinderen ter gelegenheid van de opening  
van deze sluis. We hebben de naam van één van de kinderen weggelaten. 

Welke naam hoort hier te staan?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Voor de organisatie van de Lithse Kwis was het een hele klus! 

Hoeveel lantaarnpalen staan er aan het wandelpad bij de sluis? 
Tel de lantaarnpalen die zowel naar Noord als naar Zuid gericht staan.  
Begin: Lithse veerpont eind: achter van Oort (beton-mortel centrale).

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Vraag 4.3

Vraag 4.4

Naast de sigarenfabrieken van Gerrit Dousi en Jules Vendelmans had Lith ook nog een 
koninklijke bierbrouwerij. 

A: Hoe heette deze bierbrouwerij van de gebroeders van Mourik
B: Hoe heette het bier wat daar gebrouwen werd?

A: _____________________________________________________________________________

B:______________________________________________________________________________

Vraag 4.2

90 lantaarnpalen

aron of Maron

Koninklijke bierbrouwerij Het Hert 

Herta bier
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Er zijn heel wat paden te vinden in onze mooie gemeente. Wij zetten er een paar op de foto.

Benoem welke paden dit zijn. 
Geef tevens per pad aan in welk dorp deze zich bevind.

A _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

B _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

C _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

D _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Vraag 4.5

A B

C D

Engwijkpad

Lith

dorpspad

Lithoijen

Paadje den dam

Lithoijen

Olijfstraatje 

Lithoijen
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Lith kent mooie gebouwen, en nog mooiere woonhuizen. Er zijn ook een aantal gebouwen
waar vroeger iets anders heeft gestaan of in heeft gezeten. Weten jullie nog wat?

A  Bij de letter A staat een gebouw dat nu een woonhuis is maar voorheen was dat niet zo.  
 Welke functie had dit gebouw? 

_________________________________________________________________________________

B Bij de letter B staat nu ook een woonhuis, vroeger wat dit niet het geval. 
 Wat was dit gebouw eerst?

_________________________________________________________________________________

C  Bij de letter C staan nu diverse huizen. In het verleden stonden hier ook gebouwen.
 Weten jullie nog welke? 

_________________________________________________________________________________

D  Op de hoek bij de letter E staat een huis met voorheen een speciale functie.
 Welke functie was dit? 

_________________________________________________________________________________

E  Tussen de twee letters E staat nu de Hoeve, omstreeks 1960 stonden hier twee gebouwen  
 met een andere functie. Welke twee gebouwen waren dit?

_________________________________________________________________________________

Vraag 4.6

A

B

C

D

E

E

Burgemeesters woning / ambtswoning

Lagere School / Meisjesschool / Kleuterschool

Lithse Meubelhallen

School (jongens)

Brandweerkazerne
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Gemeente Oss lijkt soms een echte havenstad. Er zijn havens in alle soorten en maten.

In welke dorpen / steden liggen deze havens? 

 
A _______________________________________________________________________________

B _______________________________________________________________________________

C _______________________________________________________________________________

D _______________________________________________________________________________

E _______________________________________________________________________________

Vraag 4.7

A

C

E

B

D

Lith

Lithoijen

Maasbommel

Oss

ravenstein
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Onze dorpen kennen mooie plaatjes. 

Op de splitsing van welke 2 straten staat dit object? 

 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Met deze getallen zijn we op zoek naar een boomsoort. Als je het juiste gebouw weet te vinden, 
dan zul je de vraag begrijpen...

51°48'16.20"N  5°26'17.99"O

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Vraag 4.8

Vraag 4.9

Een wilg 

(coordinaten zijn van de sporthal de zeuven wilgen)

 Splitsing Molenweg - Weisestraat

(Lithoijen)
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HOOfdSTuK 5
Huh?!



Lithse Kwis 2013  | Hoofdstuk 5           Huh?! 36

De som van de leeftijden van Adriaan en Leo is 20.  
Het product van hun leeftijden is 96.

Hoe oud zijn Adriaan en Leo (Leo is de jongste van de twee)?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

De TourClub (TC) Lith gaat op zondag fietsen. De A-ploeg (8 mensen) en de B-ploeg  
(5 mensen) vertrekken tegelijk voor hun ronde. Alle kosten van de dag zijn voor TC Lith. 
Elke deelnemer heeft € 2 betaald voor deze dag. 

De gehele ploeg gaat het pont over naar Alphen en vervolgt de tocht richting Niftrik,  
bij Appeltern besluit de helft van de A-ploeg en 60% van de B-ploeg de pont te nemen en 
huiswaarts te gaan. De overige fietsers gaan bij Ravenstein de brug over en keren huiswaarts. 
Ter hoogte van de waterzuivering rijden 3 mensen voor- en achter lek. De mobiele fietsenmaker 
vervangt hun band voor € 5,- per band. Als iedereen terug is op het Marktplein sluiten ze de dag 
af bij de Hertog Jan. Koffie en gebak krijgen ze cadeau, het bijbehorende borreltje a € 2,- moet 
afgerekend worden. De B-ploeg besluit vervolgens nog een rondje op hun kosten te geven voor 
iedereen, waarbij iedereen nog een borrel neemt!

Reken uit:
Hoeveel kosten heeft de Tourclub Lith deze dag gemaakt?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

De puzzel bestaat uit een rooster van punten. Iedere ruimte tussen vier punten vormt een cel. 
Sommige cellen bevatten een nummer (0, 1, 2 of 3). Het is de bedoeling om sommige punten 
horizontaal of verticaal met elkaar te verbinden op zo'n manier dat:
• er één lijn ontstaat die één lus vormt, • de lijn zichzelf nergens raakt of kruist, en
• voor alle cellen met een nummer geldt dat het aantal kanten van de cel dat door de lijn  
  geraakt wordt gelijk is aan het nummer in de cel.

Puzzelen maar! 

Teken de lijn in te tekening hiernaast.

Vraag 5.0

Vraag 5.1

Vraag 5.2

45 euro

adriaan = 12 jaar

Leo = 8jaar
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De afbeelding geeft een moment van een  
schaakspel weer. Wit is aan zet. De enige  
oplossing is schaakmat in 4 zetten. 

Geef de zetten in schaaktermen. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Reinier maakt een rij positieve gehele getallen. Hij begint met 1 en schrijft  
daarna een tweede getal op. Elk volgende getal krijgt hij door alle tot dan  
toe gemaakte getallen op te tellen. 1000 zit ook in de rij.

Wat is het kleinste getal dat hij als tweede kan hebben opgeschreven?

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Bets is op 1/3 van haar heenreis naar Sjaan. Ze loopt met een snelheid van 10000 furlong per 
fortnight. Ze heeft nog 3,72 zeemijl te gaan voor haar bestemming is bereikt. Hier aangekomen 
blijft ze 2 Ke hangen om wat bij te komen. Hierna loopt ze in hetzelfde tempo als de heenreis 
weer naar huis terug. 

Hoelang duurt het nog voordat ze weer thuis is?
(antwoord graag in hele SI eenheden!)

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Vraag 5.3

Vraag 5.4

Vraag 5.5

12082 - 12179 seconden 

124

Zet 1 - Wit: Koning H4 - H3

Zwart: Pion H5 - H4 (gedwongen set)

Zet 2 - Wit:Koning H3 - H2

Zwart:Pion H4 - H3 (gedwongen set)  

zet 3 - Wit:Loper g8 - F7

Zwart:Koning H8 x H7 (gedwongen set, koning moet de pion slaan, 

velden g8 en g6 worden door de loper afgedekt)  

zet 4  Wit:Koningin C3 x H3 (koningin slaat zwarte pion en zet 

koning schaak mat op de H lijn. de koning kan immers niet weg 

via g8 en g6, dat valt de loper aan. En kan niet naar g7 want daar 

staat zijn toren)
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Je hebt 28 zonnepanelen van het type SSP60C-230. Hiervan komen 14 panelen schaduwvrij op 
het zuiden gericht te staan. De overige 14 panelen staan gericht op zuid-zuid oost. Je mag er van 
uitgaan dat er 3 fases aanwezig zijn die allemaal op 16A zijn afgezekerd.
 • SMA Sunny Tripower 6000TL20
 • Kostal Piko 3.6 
 • Sunny Mini Central 6000TL  
 • Mastervolt Sunmaster XS6500 
 • Solar inverter SOLARMAX 6000S

Welke omvormer is het meest geschikt? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Hiernaast zie je een plaatje van een molecuul.

A: Wat is de gangbare naam van dit molecuul? 
B: Wat is de systematische naam?

A ______________________________________

________________________________________

B ______________________________________

________________________________________

 

Vraag 5.6

Vraag 5.7

alcohol

Ethanol

SMa Sunny Tripower 6000TL20
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We zijn op zoek naar de woorden die in de anagrammen weergegeven zijn. 
Om jullie de goede richting in te helpen, geven we per woord een hint. 

A: Economisch: BDDEEGVEIIIJRH __________________________________________________

B: Bij vergissing: ABESIIJKLEUV       __________________________________________________

C: Sterk: AABEENOORRSTVW            __________________________________________________ 

D: Illusie: BCDEEGGHIORSTZ               __________________________________________________ 

E: Techneut: EEEKLMNOORRTTU       __________________________________________________

F: Waarderen: AADLEIENPPRSSU       __________________________________________________

G: Bon: ADEEEFKOPRRRTU          __________________________________________________

H: Soort baas: ACDEEFFGHILNS     __________________________________________________

I: Naar: ADEEEFIKKNNWZ           __________________________________________________

J: Gereedschap: AABCEGIIMNNOTT  __________________________________________________

 
A: Wat staat hieronder in (Nederlandse) gebarentaal weergegeven?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Vraag 5.8

Vraag  5.9

de Lithse kwis is stressen

Bedrijvigheid

abusievelijk

Onverwoestbaar

gezichtsbedrog

Electromonteur

applaudisseren

Foutparkeerder

afdelingschef

afzienwekkend

Combinatietang
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B: Wat staat hieronder in braile weergegeven?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

dus doe go(ed) je best!
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HOOfdSTuK 6
Op en top Lith
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Welke onderneming was hier gevestigd 
in de  jaren 50 van de 20e eeuw? 

Geef de naam op zoals dit bedrijf destijds  
bekend stond.

 
_____________________________________

_____________________________________

Lith heeft vele mooie straten en steegjes. 

Naar welke bekende Lithenaar zijn 2 straten met dezelfde naam in Lith vernoemd?
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Lith beschikt over een fanatiek brandweerkorps. Zij beschikken over een 
prachtig voertuig en deze heeft een roepnummer. 

Wat is dat roepnummer? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ook in de voormalige gemeente Lith wordt een aardig woordje Brabants geluld. 
Soms is het niet te verstaan dan wel te begrijpen. 

Kennen jullie de betekenis van de volgende woorden?

A: Affesere  ___________________________________________________________________

B: Bedinne  ___________________________________________________________________

C: Griesele  ___________________________________________________________________

D: Tesnuzzik   ___________________________________________________________________

E: Zibbedeeske   ___________________________________________________________________

Vraag 6.0

Vraag 6.1

Vraag 6.2

Vraag 6.3

Opschieten

Zodadelijk

Harken

Zakdoek

Oude zeurderige vrouw

21 - 2331 / 2381

Mr. Huismans 

(Huismanspark en Meester Huismansstraat)

Busonderneming 

de Maaskant
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Waar staat deze wegwijzer? Dat is niet van belang voor 
deze vraag. Of toch wel? 

Want de vraag is wat is het totaal aantal km bij elkaar  
opgeteld op deze wegwijzer?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

In de voormalige gemeente Lith zijn veel activiteiten georganiseerd in 2013. 

Zet onderstaande activiteiten in chronologische volgorde voor het jaar 2013 en begin 
vanaf 1 januari. 

 Nieuwjaarsrock Lith

  Barcontest het vijfde Lith - Project BeatriX

 Maasdijkmarathon

  Mennus pre party

  MKB quiz avond

  Afscheidsconcert Revuo's

 Aktie fix

 Oktober Fest Oijen

 Lithse Revu

 Lithse ham Cross

 Zeskamp Lith

 Ladies night -Zaal de Sleutel - Maren-Kessel

 Beachvolleybal Lith

 Touwtrektoernooi Lithoijen

 Vrienden van Lith live - Fanfare Lith

 Toneel Lithoijen (De schelmenstreken van Scapin)

 Mennus voetbaltoernooi - Maren-Kessel

 Kinderbeurs Lith

 Jeugdtoneel Lithoijen -Masja en de vorst van het winterwoud

 Vierprinsenbal - Maren-Kessel

Vraag 6.4

Vraag 6.5

84 km x2 = 168 km

26-01

07-04

09-06

06-04

15-03

25-05
22-06

05-10

22-23-24-11

02-02

19-05
11-09

17-08
25-08

08-06

31-05 / 07-08-14-15-06

01-06

27-10
19-20-21-4

19-011

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Vraag 6.6

Vraag 6.7

Vraag 6.8

De bak- en transportfietsenrace in Lith was een zeer bekend evenement. 

In 1979 deden er ook 3 personen met een andere nationaliteit mee,  
welke nationaliteit hadden deze deelnemers? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

In 2011 bezocht Sinterklaas de basisschool in Lithoijen op een wel heel bijzondere manier.

A: Met welk voortuig kwam Sinterklaas aan?
B: Welke kleur had dit voertuig? 

A _______________________________________________________________________________

B _______________________________________________________________________________

 
Sommige paden werden vroeger anders genoemd. 

A: Hoe noemde men in de jaren '50 het brugpad in Lith  
    ook wel? 
B: Wat was de reden waarom dit pad deze bijnaam kreeg?

 
A ______________________________________________

B ______________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Sikkenbuurtje

veel bewoners hadden een geit 

(unne sik) deze zorgde voor de 

melkproductie bij voornamelijk 

armere gezinnen)

rood

auto / Ferrari

Belgische
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Carnaval wordt in al onze kerkdorpen groots gevierd. In ieder dorp trekt er dan ook  
een mooie optocht door het dorp. Oijen heeft al jaren de mooiste optocht in de regio. 

Noem de namen van de carnavalsverenigingen wiens prachtige creaties je hier ziet.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A _______________________________________________________________________________

B _______________________________________________________________________________

C _______________________________________________________________________________

D _______________________________________________________________________________

E _______________________________________________________________________________

A B

C

E

D

Vraag 6.9

doe mar dillies - Oijen

de Moasratten - Oijen

CV Ok moj - Maren - Kessel

CV goed zat - geffen

CV ge kunt me wa - Lithoijen / geffen
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HOOfdSTuK 7
Lala lala la
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Een flink aantal jaren geleden is het 60 - jarig bestaan van de KPJ in Lith gevierd. 

A: Welke band trad hierbij op? 
B: Waar werd dit festijn gevierd?
 
Een kleine tip: de Lithse zeskamp is ook tijdens dit festijn ontstaan. 

A_______________________________________________________________________________ 

B_______________________________________________________________________________ 

Op 25 mei 2013 hebben we met veel Lithenaren 
afscheid genomen van de band de Revuo’s. In tranen 
hebben we geluisterd naar hun laatste klanken.  
 
Wat was het laatste nummer wat de Revuo's
die avond speelde?

____________________________________________

____________________________________________

Muziek kan op veel manieren worden gemaakt. 

Weten jullie om welke snaarinstrumenten het hier gaat?

A ____________________________   B ____________________________

C ____________________________     D ____________________________

Vraag 7.0

Vraag 7.1

Vraag 7.2

BanjoUkulele

MandolineLuit

Shag, bier en pinda’s

de Veulpoepers  

de Lithse meubelhallen
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Wie kent het Nederlandse lied Maria Magdalena niet? 

A: Wie schreef het lied? 
B: In welk jaar werd dit lied geschreven? 

A _______________________________________________________________________________

B _______________________________________________________________________________

Om elke cd zit een leuk hoesje. Herkennen jullie de volgende cd’s? 

Benoem de titel en de artiest.

A __________________________________________________________________________

B __________________________________________________________________________

C __________________________________________________________________________

D __________________________________________________________________________

E __________________________________________________________________________

Vraag 7.3

Vraag 7.4

C

A

D

B

E

Ut 4e bierviltje - de revuo's

Ogen vol vuur - in't Wild

Klei live - You teek me in de Meeling

Buikgevoel - Bart van Mook

dagdrome - Noud Bongers 

Pieter van doorn 

1992
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Voor sommige klinkt deze vraag als muziek in de oren. Voor anderen is dit een ware nachtmerrie. 

Welke liedjes worden hier afgebeeld?

 

 
 
 

A __________________________________________________________________________

B __________________________________________________________________________

C __________________________________________________________________________

D __________________________________________________________________________

Vraag 7.5

A

C

B

D

Het Wilhelmus

Ooh denneboom / Vrouw Haverkamp

Vader jacob

Heb je even voor mij
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Onze dorpsgenoot Jos van Oss heeft een carnavalshit gehad!

Hoe vaak wordt er “harde L” in het nummer 
“Zachte G harde L” gezongen? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

A Madonna is haar artiestennaam. Maar wat is haar échte voornaam? 

_________________________________________________________________________________

B  Welke nationaliteit heeft de uitvinder van de piano? 

_________________________________________________________________________________

C In welk jaar is Elvis overleden? 

_________________________________________________________________________________

D  In welk jaar werd het Eurovisie songfestival voor de eerste keer gehouden?

_________________________________________________________________________________

E  John Lennon is vermoord, in welke stad is dat gebeurd?

_________________________________________________________________________________
 
F Hoe oud was Beethoven toen hij stierf? 

_________________________________________________________________________________

G Welke nationaliteit had Mozart? 

_________________________________________________________________________________

H Welke band wordt gevormd door de broers Angus en Malcolm Young in 1973
 
_________________________________________________________________________________

I In welk jaar verliet Geri Halliwell The Spice Girls? 
 
_________________________________________________________________________________

J  Door welke naam is Alecia Moore beter bekend in de wereld van muziek?
 
_________________________________________________________________________________

Vraag 7.6

Vraag 7.7

25 / 26 

 New York

56 jaar

Oostenrijkse

aC/dC

1998

Pink

Madonna

italiaanse

1977

1956
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Even logisch nadenken!

Welke artiest en titel gaan schuil achter onderstaande rebus?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Een deel van de songtekst hieronder is in zijn origineel in een andere taal.  
Als je de originele tekst kent, dan weet je ook de titel en de artiest.

A: Wat is de titel?
B: Wie is de artiest?

A _______________________________________________________________________________

B _______________________________________________________________________________

Vraag 7.9

Vraag 7.8

Ik ben als jou, we zijn het strand en de zee
En daarom heb ik je zo nodig

Ik ben als jou, we zijn de dag en de nacht
Altijd daar voor elkaar, altijd enkel daar

ich bin wie du

Marianne rosenberg

Britney Spears

Toxic
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HOOfdSTuK 8
òn de gang
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Vraag 8.0

Vraag 8.1

Vraag 8.2

Vraag 8.3

Deze sport wordt gespeeld op een veld van minimaal 50 feet lang en 30 feet breed.  
Het veld is verdeeld in 2 gelijke vakken. Links en rechts van de middellijn zit op een afstand 
van 3 meter een aanvalslijn. Deze sport kan zowel binnen als buiten uitgeoefend worden en 
wordt gespeeld in teams van 6 tegen 6.

Over welke sport hebben we het hier? 
 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

Al jaren kijken we uit naar een Friese elfstedentocht. Wanneer giet ut oan? 

Wie bedacht de Friese elfstedentocht en in welk winter schaatste deze bedenker de 
“toen nog niet officiële Friese elfstedentocht”? 

A _______________________________________________________________________________

B _______________________________________________________________________________

De Olympische winterspelen staan weer voor de deur. In Lith woont iemand  
die deelgenomen heeft aan de Olympische zomerspelen van 2000.

Welke sport beoefende deze Lithenaar op deze spelen?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Voetbal is een grote hobby van vele Lithenaren. 
Ieder heeft zijn favoriete club, maar het Nederlands 
elftal is van ons allemaal. Zij maakte dit jaar het 
1500e interland doelpunt. 

A: Wie maakte dit doelpunt ? ________________________________________________________

B: Tegen welk land?________________________________________________________________

C: In welke minuut? ________________________________________________________________

D: In de hoeveelste interland? _______________________________________________________

E: Vanaf welk jaar loopt de telling? ___________________________________________________

ruben Schaken

Estland

84e minuut / minuut 83

730e

1905

Badminton

Willem (Pim) Mulier 

Winter 1890/1891

dodgeball / Trefbal
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Vraag 8.4

Vraag 8.5

Voetbalclub NLC’03 was dit jaar zeer succesvol. 
Zij wonnen het kampioenschap in de 5e klasse H. 

A: Op welke datum wonnen ze dit kampioenschap?  ____________________________________ 

B: Tegen welke ploeg speelde zij? ___________________________________________________
 
C: Wat was de uitslag? ____________________________________________________________ 

D: Wie scoorde er? _______________________________________________________________

E: Waar werd deze wedstrijd gevoetbald? _____________________________________________

In de voormalige gemeente Lith zijn in 2013 veel sportieve activiteiten georganiseerd.  
Een aantal zetten we hier voor jullie op een rijtje. 

Benoem per activiteit de winnaar(s).

A De halve marathon (Maasdijkmarathon) 
 
_________________________________________________________________________________

B Mennus voetbaltoernooi - Heren 
 
_________________________________________________________________________________

C Lithse zeskamp - Volwassenen

_________________________________________________________________________________

D Touwtrekken in Oijen
 
_________________________________________________________________________________

E Beachvolleybal toernooi Lith - Heren 

_________________________________________________________________________________

Hein de groot / Lotte de Husson

doet ‘r niet toe

09-mei-2013

Ollandia

0-1 (NLC speelde uit)

Wouter Bijl

in Loosbroek “bij WHV”

CV Tis nogal  

de Burchthoeve

VV Norbert
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Er is sinds de oprichting van de vereniging “de Friese elfsteden” tot en met de winter ’12-’13  
15 keer een elfstedentocht geschaatst. Eén keer is er géén prijs uitgereikt. 

A: Wat was de reden 
B: Wie waren daarvan de oorzaak? 

A _______________________________________________________________________________ 

B _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

In de Tour de France van 2013 werd de snelste ploegentijdrit ooit in de Tour gereden.

A: Welke ploeg deed dit?
B: Wat was de gemiddelde snelheid? 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

De ringen in de olympische vlag vertegenwoordigen de werelddelen. 

Waar staan deze 5 ringen nog meer voor?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Darts is een echte kroegsport. Het spel werd vanouds voornamelijk in Engelse pubs gespeeld, 
maar sinds de successen van Raymond van Barneveld is de sport ook in Nederland populairder 
geworden.

Hoeveel verschillende scoringsvakjes zitten er op een dartbord?

________________________________________________________________________________

Vraag 8.6

Vraag 8.7

Vraag 8.8

Vraag 8.9

Vanwege onsportief gedrag 

jeen Nauta, jan van der Hoorn, aad de Koning, 

Maus Wijnhout, anton Verhoeven

Orica-greenEdge 

57,8 km/u

Passie, vertrouwen, 

overwinning, ethiek en sportiviteit

62 / 82 
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Luisteren, leren, kijken
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Vraag 9.0

Vraag 9.1

Vraag 9.2

Sjaak-Pieter van Es had ook een rol in New Kids Nitro. 

Wat is het eerste woord van Sjaak-Pieter in deze film?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Luister goed naar de volgende getallen. Ze zijn te koppelen aan 1 cijfer. 

88.0
92.9
104.6
88.2
92.6

Welk cijfer zoeken we?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Voor de filmliefhebbers hebben we nog een vraag. Op de afbeeldingen  
zie je voorwerpen die gebruikt zijn in films. 

Benoem per voorwerp in welke film het is gebruikt. 

 

A _______________________________________________________________________________

B _______________________________________________________________________________

C _______________________________________________________________________________

D _______________________________________________________________________________

DCB
A

Kaasmandje / Schijndel

2

 Borat

Back to the future

Scream / Scary movie

alles is liefde
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Vraag 9.3

Vraag 9.4

Bij deze categorie hoort natuurlijk ook een social media vraag!  
Om 22.00 uur verschijnt deze vraag op  
de facebookpagina van de Lithse Kwis.

___________________________________________________
 
___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Wie kent ze niet, Carlo en Irene? Vele typetjes hebben zij nagedaan.

Wie worden hier gepersifleerd? Noteer voor- en achternaam.

A _______________________________________________________________________________
 
B _______________________________________________________________________________

C _______________________________________________________________________________

D _______________________________________________________________________________

E _______________________________________________________________________________

F _______________________________________________________________________________

A B C

D E F

Hoeveel bierglazen zijn er te zien op de foto die  

maandag met de Lithse kermis gepost werd op Facebook? 

3

Trijntje Oosterhuis

Marco Borsato

Paul Turner

Marijke Helwegen

joop van den Ende

Kim Holland
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Vraag 9.7

Vraag 9.6

Vraag 9.6

Dit jaar was het programma Heel Holland Bakt voor het 
eerst op televisie. Het bleek een groot succes. Hoe kan 
dat ook anders met Mathieu van Lent als deelnemer. 

Wat bakte Mathieu in de aflevering “desserts”  
als eerste gerecht?

______________________________________________

______________________________________________

Lith kent een aantal dorpsgekken, zowel in het verleden als op dit moment. 

Wie zijn de “3 meisters” uit Lith? Noem voor en achternaam.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Er is een biografie verschenen van Steve Jobs. 

Met welke zin begint het derde hoofdstuk van het 
Nederlandse boek: Steve Jobs de biografie?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Tropische broodpudding

in de lente van 1972, tegen het einde van 

zijn laatste jaar op Home-stead, begon 

jobs uit te gaan met een etherisch, 

hippieachtig meisje genaamd Chrisann 

Brennan, dat ongeveer net zo oud was als 

hij maar een klas lager zat.

jeroen van amstel

alexander Latour

joost Ebergen
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 Je kunt er niet meer om heen. Overal zien we merken om ons heen.  
Maar weten we zonder kleur en typografie welke merken dit zijn?

Welke merken horen bij onderstaande afbeeldingen?

A  ______________________________________________________________________________

B  ______________________________________________________________________________

C  ______________________________________________________________________________

D  ______________________________________________________________________________

Vraag 9.9

A B

DC

gaastra

Logitech

Nestle

 

Starbucks
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HOOfdSTuK 10
Blauw bloed
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Vraag 10.0

Vraag 10.1

Vraag 10.2

Vraag 10.3

In 2013 reisde Willem Alexander samen met Maxima en Beatrix naar Brunei. 

Welke kabinetsleden reisde er mee naar Brunei?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Voor Koning Willem Alexander is een lied gecomponeerd waar veel over te doen is geweest. 
Het werd het koningslied genoemd. 

Wie zong in dit lied de regel: 
“De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier”. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Natuurlijk vergeten we onze eigen prinsen niet.  
Ze zijn nog klein, maar mogen er zijn. 

Wie waren de jeugdprinsen uit de dorpen van de voormalige gemeente  
Lith tijdens het carnaval 2013?

A: Bokkenrijders __________________________________________________________________

B: Doordouwers___________________________________________________________________

C: Veldhazen _____________________________________________________________________

D: Kleidonkers ____________________________________________________________________

Al diverse malen is onze voormalige koningin Beatrix oma. 

Wij willen weten of jullie de roepnamen weten van alle kleinkinderen van Prinses Beatrix? 
Schrijf ze op.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Minister F. Timmermans

Minister Ploumen

Paul de Leeuw / ruth jacot

Nick remmits

Tim van de Camp

djenn de Veer

Bram van rossum

amalia, alexia, ariana (Willem-alexander)

Luana, Zaria (Friso)

Eloise, Claus Casimir, Leonore (Constantijn)
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Tot 30 april 2013 had nog bijna niemand van dit woord gehoord. 
Abdicatie. 

Welk bedrijf drukte de akte van Abdicatie?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Bovenstaande kunstwerken waren te zien op de tentoonstelling  
“Beatrix” op Paleis het Loo. 

Van welke materialen zijn deze kunstwerken gemaakt?
 
 
A _______________________________________________________________________________
 
B _______________________________________________________________________________

 
 

Ter gelegenheid van de troonswisseling vond er een eenmalige  
tentoonstelling over Koninklijke inhuldigingen plaats in een paleis/ de Nieuwe Kerk.

Hoeveel dagen duurde deze tentoonstelling?

_________________________________________________________________________________

Vraag 10.4

Vraag 10.5

Vraag 10.6

A B

drukkerij johan Enschede

amsterdam

Espressocupjes 

Postzegels

100 dagen 
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Bij deze mensen stroomt blauw bloed door de aderen. 

Benoem de voornamen van de op de foto afgebeelde prinsen en prinsessen.

Vraag 10.7

A  ________________________

__________________________

C  ________________________

__________________________

E  ________________________

__________________________

B  ________________________

__________________________

D  ________________________

__________________________

F  ________________________

__________________________

alois 

(Liechtenstein)

Charles 

(groot Brittannië)

Filip  

(België)

Caroline  

(Monaco)

Felipe  

(Spanje)

Frederick  

(denemarken)
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G  ________________________

__________________________

I _________________________

__________________________

H  ________________________

__________________________

J  ________________________

__________________________

Vraag 10.8

Ook bij onze zuiderburen gebeurde er dit jaar veel in het Koninklijk huis. 

A: Op welke datum kondigde koning Albert aan afstand te doen van de troon?

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

B: Op welke datum deed Koning Albert daadwerkelijk afstand van de troon? 
 
_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________

guillaume  

(Luxemburg)

Victoria  

(Zweden)

Haakon  

(Noorwegen)

Fiona  

(Film Shrek)

3 juli 2013 

21 juli 2013 
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Onze nieuwe koning en koningin hebben alle Nederlandse provincies bezocht om kennis  
te maken. Dit deden zij vanaf 28 mei 2013. 

Benoem in juiste volgorde, van het eerste tot en met het laatste bezoek, de provincies. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Vraag 10.9

groningen 

drenthe 

gelderland 

Utrecht 

Limburg

Noord-Brabant 

Friesland 

Noord-Holland 

Flevoland 

Overijssel 

Zeeland 

Zuid-Holland



Lithse Kwis 2013  | Hoofdstuk 11           Bedrijvig Lith 67

HOOfdSTuK 11
Bedrijvig Lith 
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Vraag 11.0

Vraag 11.1

Vraag 11.2

Vraag 11.3

Generation Audio is een specialist op het gebied van  
verhuur van licht en geluid. Zij hebben de Lithse Kwis 
geholpen met de apparatuur voor de geluidswagen,  
die tijdens de promodag is gebruikt.

In welke plaatsnaam staat er een typefout op de site van Generation Audio aan de  
Dommelstraat in Oss? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

Snackbar ’t Schuurtje wordt gerund door Mari en Maria, 
voor veel mensen een begrip in Lith. Bij Mari hangen
twee prikborden aan de muur.

Wat staat er aan de bovenkant op deze twee prikborden?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Helaas is er al een tijdje geen bloemenwinkel meer in Lith,
gelukkig ben je zo in Oss, bij Bloemerie 88.

Hoeveel jaar staat Harold al aan het roer bij Bloemerie 88 
uit Oss gevestigd aan de Zaltbommelseweg?
 

______________________________________________

Lifestyle club Aerogym gevestigd aan het Wargaren  
in Lith heeft dit jaar het 20- jarig jubileum gevierd. 
Ter gelegenheid daarvan is een Lipdub opgenomen.

Wie heeft deze lipdub gefilmd?

______________________________________________

______________________________________________

's-Hertogenbosch

 Laatste Nieuws

 Mededelingen

5 jaar

richard Smits
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Vraag 11.4

Vraag 11.5

Vraag 11.6

Vraag 11.7

In Lith kom je niet alleen de snoek tegen maar er is  
ook een zaak in Koi vissen. Deze is gevestigd aan de 
Platerstraat in Lith: “Suncreek Koi”.

Waar komt de naam Suncreek Koi vandaan? 
 
_____________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

De firma Maaskant Reizen aan de Mr. Van Coothstraat 
in Lith schrijft een fotowedstrijd uit. 

Welke prijs valt daarmee te winnen?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Heeft Yvonne Ariens werkzaam bij Waalboss Accountants 
gevestigd aan de Weth. van Eschstraat in Oss, op de foto
die op de website van Waalboss accountants staat, 
een bril op? 

___________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Café zaal Hertog Jan van Brabant aan het 
Marktplein in Lith heeft een café met daarin  
een bar.

Hoeveel lampen hangen er boven die bar?

__________________________________________

Suncreek KoI

IN-VERKOOP & VIJVERBOUW
Engelse vertaling van de achternaam 

van de eigenaar Cor van Sonsbeek

reischeque (450 Euro)

ja

0 / 9
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Vraag 11.8

Vraag 11.9

Vraag 11.10

Wat is het KvK nummer van Bijl Bouw Lith?  

______________________________________________ 

______________________________________________

Wanneer je langs Bouwoort rijdt, zie je grote betonnen 
legoblokken staan.

 In welk jaar zijn deze volgens de website ontstaan?
 
_______________________________________________

C1000 Wiegmans verkoopt sinds kort ook verse kibbeling.

Op welk tijdstip kun je versie kibbeling kopen bij  
C1000 Wiegmans in Heesch?

_______________________________________________

_______________________________________________

KVK 09108635

1999

maandag t/m zaterdag 11:00-19:00 uur

zondag 11:00-18:00 uur
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DEELNAME FoRMuLiER 

Geheime proef

Aanvang: 20:30 uur - Hoeve Lith
Vul dit formulier in en neem het mee!

Teamnummer: 

Teamnaam: 

Deelnemer 1: 

Voornaam

Achternaam

Deelnemer 1: 

Voornaam

Achternaam

Aantal behaalde punten geheime proef.
(wordt ingevuld door de organiatie)
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Prijsuitreiking Lithse Kwis 
Wie mag zich een jaar lang het slimste team van Lith 
noemen? 18 januari zullen we het weten! 

Aanvang: 19:30 - Hoeve Lith

zATeRdAG 18januari

Miss Lucy  and the second line boogie band
                               zullen deze avond muzikaal aankleden!
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Noteer vast in de agenda voor volgend jaar

Lithse Kwis 2014!

Zaterdag 27 
december 2014
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