
Zaterdag 27
December

Teamnummer:

Geheime proef    20:30 Hoeve Lith

Inleveren kwisboek   23:30 Hoeve Lith

Heel veel plezier en succes
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Voorwoord
Beste deelnemers,

Voor jullie ligt het kwisboek van de tweede editie van de Lithse Kwis. 
Wij hebben ook dit jaar 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 weer in. 

Daarnaast hebben we nog een geheime proef voor jullie in petto. Daarvoor moeten 
jullie 2 teamleden met de grootste oren (en het liefst met een bril) straks naar 
de Hoeve sturen. Degene met de meeste punten ontvangt de mooie, echte lithse, 
wisseltroffee. Deze is nu nog in handen van team LSB, het winnende team van 2013. 

Lees de spelregels in het kwisboek goed door voordat je begint. Wij hadden deze kwis 
niet kunnen maken zonder de sponsors. Daarvoor danken wij hun heel hartelijk!

Wij wensen jullie heel veel plezier en succes vanavond! We zien jullie graag op 
zaterdag 17 januari voor de uitslag van de kwis. Deze avond wordt muzikaal 
ondersteunt door de band Miss Lucy en DJ's Mini en Maxi.

Tot slot willen wij jullie vragen het bijgevoegde enquête formulier door zoveel 
mogelijk teamleden in te laten vullen. De enquête vind u achter in het kwisboek. 
Onder de inzenders wordt een VIT (Very Important Team) arrangement verloot voor 
de kwis van 2015!

Organisatie Lithse Kwis,

Reinier van den Brand
Anne van Doorn
Annet van Doorn
Ton van der Meijden
Toon van der Meijden
Eva van Sonsbeek
Teun Verwegen
Anke Wiegmans
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Reglement 
Lithse Kwis 2014
Lees de onderstaande punten goed door voordat je begint!

- Het kwisboek kan vanaf 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. 

-  Over de foto’s is een raster geplaatst. Bij vragen over de foto wordt de foto 
zonder raster bedoeld. 

-  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 5 van het kwisboek kun je 
aangeven voor welke categorie jullie team de joker inzet. Je mag de joker niet 
inzetten op de sponsorcategorie 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 ongeveer een half uur duren. Stuur de personen met de 

grootste oren en het liefst met een bril.
- Neem het formulier wat achterin het kwisboek zit (blz 101), 
 ingevuld mee naar de geheime proef. Dit is je bewijs van deelname!
- Leg alle bladzijden van het kwisboek op de juiste volgorde terug in de map.
-  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 2014 worden ingeleverd in  

De Hoeve in Lith, om uiterlijk 23.30 uur.
-  De enige tijd die gehanteerd wordt, is de tijd van de klok die in de Hoeve door 

de organisatie wordt gebruikt. 
-   De uitslag van de Lithse Kwis wordt bekend gemaakt op zaterdag 
 17 januari vanaf 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. 

3
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Teams Lithse Kwis 2014

4

1 Kapelse Wiel
2 Amstel Team
3 LSB
4 Gè Kunt Me Wâ
5 CV Goed Zat
6 Fam Verhaar en nog meer 
 Intelligente mensen
7 Cv t gô net
8 de Langwijk
9 De Lithse Pareltjes
10 50% import
11 Somnia clava
12 FC Laminaat
13 DE VOLHOUWERS
14 De Oma's
15 Krek op tijd
16 Tilleul hache
17 Hertog jannetjes
18 De Bobs
19 De Lapzwanzers
20 Tussen de schuifdeuren
21 Sportkampcommissie MKB
22 Brandweer Lith
23 Se Snoeken
24 `t-ochtendgloren
25 Gewoon voor de Lol
26 MO
27 Kleiduvels
28 Gemeintje
29 De feestbeesten
30 Metselwerken Lith
31 De schuurbijlen
32 Duikelaars
33 Café de poot

34 VC Plamuur
35 Halve Lithsen
36 Les Amis Intelligent et Ingenieux
37 De Bandelozuh
38 Fam. de Veer
39 Beauty and the brains
40 CV Ok Moj
41 Wijs
42 Familie BaJo
43 Kwistveul
44 PlusMinus50
45 Van alles wa
46 15 tinten grijs en kaal is ook leuk
47 De Koekerts
48 MK@Lith
49 Van der Velden en Ko
50 Friends on tour
51 Snuffels
52 Zootje bij de meule
53 Team Engwijkpad
54 De Osjes
55 Lithoijense Polder
56 Lopers uit lith
57 KBO Lith
58 Sonsbeekjes
59 de boekeltjes
60 7-up
61 Familie en Consorten
62 De Lamanisten
63 't Gooi
64 Wie-Wè-Woar.nl
65 Team zonder Tonijn
66 't Sjemburtje
67 De Siep
68 Kwistnie MK
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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 2014. 

C1000 Wiegmans Heesch
Rabobank

Bloemerie 88
Fit en Healthclub Aerogym

Maaskant Reizen
Quivoir Regio Bank

Waalboss Accountants
Kinderdagverblijf Hen Haan

LOT Tassen
Metselwerken Lith

Hertog Jan van Brabant
Bouw Oort

Snackbar 't Schuurtje
Generation Rental

6
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Sponsors
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 2014.

Liebrand Ruijs Advocaten

Novalux, Etos Latour

Slagerij Ebergen

De Moskant verzekeringen

Bouwbedrijf van der Maazen

Tweewielers Verboven

Jonneke reclame

7



88Lithse Kwis 2014  |  Algemene informatie       

Hoofdstuk 1   Lang geleje      9

Hoofdstuk 2    Van alles wa     15

Hoofdstuk 3    Jong geleerd     24

Hoofdstuk 4   Waar o waar?     32

Hoofdstuk 5    Huh?!       41

Hoofdstuk 6    Op en top Lith     51

Hoofdstuk 7   Lala lala la      62

Hoofdstuk 8   In beweging      69

Hoofdstuk 9   Multimedia      77

Hoofdstuk 10   Oude ambachten     86

Hoofdstuk 11  Bedrijvigheid in Lith    95

Hoofdstuk 12  Geheime proef     101

Inhoudsopgave
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HOOfdSTuK 1
Lang geleje
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Vraag 1.0

Vraag 1.1

Op deze foto zie je het zangkoor van de R.K. parochie van St. Lambertus in Lith in de vijftiger 
jaren. Elke parochie had in de eerste helft van de vorige eeuw een eigen zangkoor dat alleen uit 
mannen bestond.

Wie zijn de omcirkelde mannen op onderstaande foto?

 
A: _____________________________________________________________________________

B: _____________________________________________________________________________

Ter gelegenheid van het veertigjarig priesterjubileum in 1942 van de Lithse pastoor P. van 
der Linden werd voor de eerste keer een gezamenlijke voorstelling door een aantal Lithse 
verenigingen (o.a. de toneelclub ‘Kunst na arbeid’) gegeven. 

Wat was de naam van deze jubileumvoorstelling?

_______________________________________________________________________________

A

B

Bert Wiegmans

Harrie van doorn

Bonjour
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Vraag 1.2

Vraag 1.3

Het Nederlandse leger heeft zich vroeger in Oijen flink laten gelden! Weten jullie het antwoord 
op onderstaande vragen?

A:  Welk gebouw in Oijen werd van 11 t/m 14 januari 1954 na vordering gebruikt door de  
commandant van het 112e pontonniers bataljon?

________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________

In deze periode was er op grond van de inkwartieringswet een verschil tussen het vorderen van 
gebouwen in oorlogs- en vredestijd. 
 
B: Door wie werd er gevorderd in oorlogstijd en door wie werd er gevorderd in vredestijd? 

________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 

Een religieuze uiting van godsdienst waren de sacramentsprocessies en de kindheidsoptochten.  
Bijna elk kind uit Lith deed daar aan mee. Ook werden er uitstapjes per boot georganiseerd.  
Op onderstaand plaatje kun je zien dat de firma Janssen je graag ergens naar toe bracht.

A: Waar ging de reis naar toe?

________________________________________________________________________________

B:  Op welke dag van het jaar vond de kindheidsprocessie plaats en hoeveel bedroeg de  
contributie op jaarbasis?

________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 

Kevelaar

de eerste zondag van juli 

30 cent

Ministerie van oorlog + burgermeester

de pastorie van de Nederlands hervormde gemeente
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In Maren-Kessel is in het verleden een visvereniging actief geweest. 

A: Hoe heette de visvereniging van Maren-Kessel in de jaren ‘70?

______________________________________________________________________________

B: Op welke datum is deze visvereniging opgericht?

______________________________________________________________________________

C: Op welke locatie in Maren-Kessel was deze vereniging gevestigd?

______________________________________________________________________________

D: Waar wordt deze locatie nu voor gebruikt?

______________________________________________________________________________

E: Hoeveel leden had deze visvereniging op 25 oktober 1970?

_____________________________________________________________________________

Lith heeft vele bijzondere gebouwen gekend.

Welk gebouw zie je op onderstaande afbeelding?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Vraag 1.4

Vraag 1.5

Visvereniging “de Vijver”. 

6 September 1970

Locatie de Velmer

tennisvereniging

21 leden

Wachthuis / het huisje tussen de stuw en de sluis
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Sommige van de organisatoren van deze kwis hebben het langetermijngeheugen van een  
goudvis, maar misschien functioneert jullie geheugen beter! Succes met onderstaande vraag.

A:  Welke benoeming hebben de volgende personen gemeen met elkaar en in welk jaar waren 
deze benoemingen? 

• Mevr. Voets-Bus
• Hr. Koelen 
• P. Meijs

_________________________________________________________________________________

B: We hebben nogmaals dezelfde vraag, maar nu voor de volgende rij personen:
• L. de Blank
• H. Tiemissen
• H. Zegers
 

_________________________________________________________________________________

Aan de Lithse dijk is altijd veel bedrijvigheid geweest.

A: Wat voor zaak was hier vroeger gevestigd? 
 
_________________________________________________________________________________

B: Hoe heette de familie die deze zaak runde?

_________________________________________________________________________________

Vraag 1.6

Vraag 1.7

Benoemd tot raadslid in 1962

Benoemd tot raadslid in 1966

Café

Van eldijk
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Op 18 september 1944 werd een vliegtuig geraakt door luchtafweergeschut tijdens operatie 
Market Garden. De inzittenden sprongen boven de Lithse /Lithoijense polder uit het vliegtuig  
en overleefden het allemaal. Het vliegtuig vloog nog even door.

A: Hoeveel mensen sprongen er uit dit vliegtuig?

________________________________________________________________________________

B: In welke plaats stortte dit vliegtuig uiteindelijk neer?

________________________________________________________________________________

 
In 1947 was het geen pais en vree tussen de brandweerkorpsen uit Oss en Lith. Er was een 
conflict ontstaan omdat Oss niet tijdig wilde assisteren bij een brand in Lith. Lith nam revanche 
tijdens de brandweerwedstrijden in Den Bosch. Loepkijker plaatste onderstaande spotprent in 
de krant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie moet de chauffeur van de brandweerwagen voorstellen en wat was zijn functie?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vraag 1.8

Vraag 1.9

17

dodewaard

J.M. Smits

Burgemeester
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HOOfdSTuK 2
Van alles wa
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Archeologische vondsten, soms vinden mensen hele bijzondere historische toppers.
Zo gebeurde dat ook aan de Maas in Lith. Roger Vendelmans is de gelukkige eigenaar.

Dit jaar besteedde het Brabants Dagblad een groot artikel aan de vondst van Roger. 

A: Op welke dag en datum verscheen dit in het Brabants Dagblad?

______________________________________________________________________________

B: Uit welke tijd stamt deze historische topper?

______________________________________________________________________________

C: Wat is het voorwerp dat Roger 30 jaar geleden heeft gevonden aan de Maas in Kessel?

______________________________________________________________________________

D: Waar moest Roger Vendelmans van zijn vader het gevonden voorwerp mee behandelen?

______________________________________________________________________________

E: Via wie (naam) kwam Roger in contact met archeoloog Kerkhoven?

______________________________________________________________________________

Voor deze vraag moeten jullie op pad. Bij het gebouw waar de Heemkundekring gevestigd is, 
zie je voor het raam een foto staan met daarop gebouwen uit verschillende plaatsen uit deze 
streek. Het kunnen bestaande, oude of niet meer in gebruik zijnde gebouwen zijn.

In welke plaats staan of stonden deze gebouwen?

A: _____________________________________ 

B: _____________________________________

C: _____________________________________ 

D: _____________________________________

E: _____________________________________ 

Welke functie hadden of hebben deze gebouwen?

J: ______________________________________________________________________________

Vraag 2.0

Vraag 2.1

F: _____________________________________ 

G: _____________________________________

H: _____________________________________ 

I: ______________________________________

Woensdag 7 mei 2014

de late Ijzertijd

een zwaard

Petroleum

(achterneef) Julian

Berghem

Nistelrode

Lith

Heesch

Oss

geffen

ravenstein

Schaijk

Megen

allen waren/ zijn gemeentehuizen
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We gaan graag uit eten, ook als we op vakantie zijn. Bijna alles is te eten, alleen ziet het er de ene 
keer iets smakelijker uit dan de andere keer.

Welke typische gerechten zien we hier?

 

Vraag 2.2

A: _________________________________ B: _________________________________

D:_________________________________C: _________________________________

E: _________________________________

Balut

Kaiserschmarrn

Haggis

germknödel Churros 
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Elk land heeft wel een regio, deelstaat of provincie.

Kunnen jullie aangeven van elke vlag uit welk land deze komt inclusief uit welke regio,  
deelstaat of provincie?

A: __________________________________________
 

    __________________________________________

B: __________________________________________
 

    __________________________________________

C: __________________________________________
 

    __________________________________________

D: __________________________________________
 

    __________________________________________

E: __________________________________________
 

    __________________________________________

Vraag 2.3Vraag 2.3

Nederland

groningen

Frankrijk

Normandië

argentinië

Salta

rusland

Jakoetië (Sacha)

amerika

New Mexico
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Vraag 2.4

A: ______________________________

________________________________

C: ______________________________

________________________________

E: ______________________________

________________________________

D: ______________________________

________________________________

B: ______________________________

________________________________

De marine, helemaal zo gek nog niet! Als je een aantal jaren in dienst bent kun je de meest
bijzondere medailles of insignes op je pak gespeld krijgen.

Wat is de benaming van onderstaande onderscheidingen?

Kikkerspelt

onderscheiding van de kikvorsman

gevechtsinsigne Herinneringsmedaille 

vredesoperaties

Commando spelt

KCt

Hijgend Hert 

mariniers
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Vraag 2.5

Vraag 2.6

Het jaar 2014 begon goed: een heuse schietpartij in Lithoijen.

A: Welke kleur had het busje dat betrokken was bij deze schietpartij?  

_______________________________________________________________________________

B: Op welke splitsing vond deze schietpartij plaats?

_______________________________________________________________________________

C: Rond welk tijdstip werd er geschoten?

_______________________________________________________________________________

D: Op welke datum vond er een arrestatie plaats naar aanleiding van deze schietpartij?

_______________________________________________________________________________

E: In welk kerkdorp van onze gemeente werden twee verdachten aangehouden?

_______________________________________________________________________________

Pi is een oneindig getal.

A: Welke Ossenaar probeerde op 26 juli van dit jaar het Europees record pi-cijfers te verbreken?

 
_______________________________________________________________________________

Deze Ossenaar deed dit voor de eer, maar ook voor een stichting waar alle sponsorinkomsten 
naar toe gaan. 

B: Om welke stichting gaat het hier? 
 

_______________________________________________________________________________

Wit

JF kennedybaan en Beatrixweg

08:15 uur

15 januari 2014 

Oijen

rick de Jong

alzheimer Nederland
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Iemand uit Lith won dit jaar de titel: Brabantse voorleeskampioen "Read 2 me".

A: Wat is haar naam? 
 

_______________________________________________________________________________

B:   Hoeveelste werd ze tijdens de landelijke finale in Utrecht op 22 mei voor  
middelbarescholieren?

 

_______________________________________________________________________________

We hebben wat oude foto’s gevonden, maar we zijn nog op zoek naar wat informatie over
de personen die voor de eeuwigheid zijn vastgelegd op deze plaatjes. 

A: De naam van welk gebouwencomplex is verbonden aan de persoon op onderstaande foto? 

_______________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We dragen allemaal ons eigen kruis.

B: Hoe heet het kruis dat naar bovenstaande persoon is vernoemd? 

_______________________________________________________________________________

 

Vraag 2.7

Vraag 2.8

2.7.B

A B

Kim Hooftman

eerste

Het watergate complex

einsteinkruis (zwaartekrachtlens)
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C: Welke Nobelprijs won onderstaand badpakmodel?
  
_______________________________________________________________________________

Pannenkoeken zijn blijkbaar geen recept voor het eeuwige leven. Onderstaand persoon is helaas 
niet meer onder ons. Op zijn grafsteen kun je een zin vinden die je niet vaak op een dergelijke 
steen ziet. 

D: Welke zin is dat?
 
_______________________________________________________________________________

Koning, keizer, admiraal, van glijden houden ze allemaal!  

E: Van welk land was onderstaande persoon de laatste Keizer?
 
_______________________________________________________________________________

E

DC

the Best is Yet to Come

India (george VI) / Indië/ Brits Indië

Nobelprijs voor de Literatuur
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Dit jaar vond in de gemeente Oss het zandsculpturen festival plaats.

A t/m D:  Welke gebouwen worden op onderstaande foto’s uitgebeeld? 
 Wie maakte deze zandsculptuur? 
E:  Wat wordt hier weergegeven en wie maakte deze zandsculptuur?

Vraag 2.9

A: _______________________________

_________________________________

C: _______________________________

_________________________________

D: _______________________________

_________________________________

E: _______________________________

_________________________________

B: _______________________________

_________________________________

Big Ben

Sikke - Bart Frieling

Jan Cunenmuseum

Sikke - Bart Frieling

Kremlin

Sikke - Bart Frieling

acropolis 

Sikke - Bart Frieling

Skyline van New York 

Leonardo Ugolini
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HOOfdSTuK 3
Jong geleerd



Lithse Kwis 2014  | Hoofdstuk 3           Jong geleerd 25

Je kunt het zo gek niet bedenken of ze hebben wel een mascotte: bedrijven, verenigingen
en pretparken. Ken jij ze?

Benoem de naam van onderstaande figuren.

Vraag 3.0

A: _____________________

D:______________________

G:______________________

B: _____________________

E:______________________

H:______________________

C: _____________________

F:_____________________

I :_____________________

J: ______________________

Flipje van Betuwe

Puk

ronald mc donald

Osje

Fuleco

Haribo beer

Pardijntje

Billy bird

Phoxy (PSV)

Walibi



Lithse Kwis 2014  | Hoofdstuk 3           Jong geleerd 26

Een moeilijke of als je ze kent een hele makkelijke!

Wat hebben deze namen met elkaar gemeen? Bill, Alfred, Paul en Robert?

_______________________________________________________________________________
 

Loomen was dé rage van 2014.

Hoe heten onderstaande loomtechnieken?

Vraag 3.1

Vraag 3.2

A: _________________________________ B:_________________________________

D: _________________________________C :_________________________________

E:_________________________________

Namen uit het bordspel, Wie is het? /  touche

Confetti cris cross double infinity

Vissengraat Starburst

dragon scale/ drakenschubben
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Vraag 3.3

Vraag 3.4

Vraag 3.5

De Kermis!! Ja, daar kijken niet alleen de ouders naar uit, ook voor de kinderen is het hét  
hoogtepunt van het jaar. Al sinds jaar en dag staan de attracties van de familie van der Salm
in onze gemeente.

A:   Welke figuur/ auto staat niet op de draaimolen die afgelopen jaar in onze kerkdorpen stond? 
Kruis het juiste antwoord aan.

 Mickey Mouse

 Heftruck

 Ezel

 Fiets

 Tractor

B: Welke bekende zanger staat er op het achtergronddoek bij de botsauto’s?

_________________________________________________________________________________

Kinderboeken, ze zijn er in overvloed. “Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop  
gepoept heeft”, maar ook: “Rupsje Nooitgenoeg”. 

A: Wat zijn de laatste 3 woorden van het verhaal uit het boek: “Rupsje Nooitgenoeg”? 

_________________________________________________________________________________

B:  Wat is de laatste zin van het verhaal uit het boek:  
 “Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft”? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Jarenlang werden de Lithse kinderen bezocht door de  
“Lithse Sint”. Meer dan 40 jaar was dit dezelfde “onbekende”.

Wat is zijn “echte” naam? Geef voor- en achternaam.

_________________________________________________________________________________

Michael Jackson

Piet Hovens

een wonderschone vlinder!

Volmaakt tevreden verdween de kleine mol weer  

in de aarde.

X



Lithse Kwis 2014  | Hoofdstuk 3           Jong geleerd 28

Afgelopen zomer zijn ze weer veel bezocht, de bekende pretparken.

Wat is de naam van onderstaande achtbanen en in welk pretpark staan ze?
 

J

Vraag 3.6

A: _________________________________

___________________________________

C: _________________________________

___________________________________

E: _________________________________

___________________________________

D: _________________________________

___________________________________

B: _________________________________

___________________________________

goliath

Walibi

Falcon

duinrell

troy

toverland

Joris en de draak

efteling

Bob express

Bobbejaanland
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Kinder Vakantie Werk oftewel Polderkamp is al jarenlang een populair jeugdkamp voor alle  
kinderen uit de voormalige gemeente Lith. Wie is er niet mee opgegroeid?

A: Voor de hoeveelste keer werd KVW dit jaar georganiseerd? 

_________________________________________________________________________________

In al die jaren zijn er heel wat vrijwilligers geweest die mee hebben gedaan aan Kinder Vakantie 
Werk. We vonden deze oude foto.

B: Wie staat er op de foto omcirkeld? Noem voor- en achternaam. 

_________________________________________________________________________________

C: In welk jaar heeft Kinder Vakantie Werk Lith de Lithse Snoek mogen ontvangen?

_______________________________________________________________________________

D: Noteer 6 voorzitters vanaf de start van Kinder Vakantie Werk in 1966 in de juiste volgorde.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

E:  Wat was tijdens KVW 2014 de rol van Marc van Susteren in het openingstoneelstuk en wat 
was zijn naam? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Vraag 3.7

48

Opperindiaan 

Hiawatta

Hans Bok

Paul Hesemans 

Jori van Sommeren

Jacqueline Schraven

Lizzy Janssen

anke Wiegmans

Inge Wiegmans

2010

eric van der Linden
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Sparen, je kunt het tegenwoordig overal. Stickers, pannen, knikkers, noem maar op.

Hoe heten onderstaande spaarhypes?

 

J

A: _________________________________ B: _________________________________

D: _________________________________C: _________________________________

E: _________________________________

Vraag 3.8

troetels

Flippo's

Fantasy stickers

House tutjes

Welpies
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Wij lezen graag strips, we zijn benieuwd hoe goed jullie de onderstaande stripfiguren kennen!

Hoe heten onderstaande stripfiguren en uit welke reeks komen ze?

A: ________________________________

  _________________________________

C: ________________________________

  _________________________________

E: ________________________________

  _________________________________

B: ________________________________

  _________________________________

D: ________________________________

  _________________________________

Vraag 3.9

de Mesmaeker 

guust Flater

Pastoor godenhal   

Familie doorzon

Querulijn Xaverius Markies de  

Canteclaer van Barneveldt 

tompoes

Biotix  

astrix en Obelix

generaal alcazar  

 Kuifje
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HOOfdSTuK 4
Waar o waar?
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Deze vraag hebben jullie mogelijk al ontvangen, indien dit niet het geval is moet je vanavond  
nog even op pad.

Gezelligheid kent geen tijd! Selfies zijn het helemaal, een selfie is een gefotografeerd 
zelfportret, doorgaans gemaakt met een smartphone of webcam, waarbij de foto geüpload 
wordt naar een socialnetwerksite.

A:  Maak een selfie met daarop minimaal 2 teamleden en een kerkklok van één van de 
kerkklokken uit de voormalige gemeente Lith. Op deze foto dient de kerkklok tien uur aan te 
geven!

 
 
 
 
 
 
 

 
Hiervoor worden jullie weer op pad gestuurd!

B:  Wat is de som van alle huisnummers van onze carnavalsprinsen en / of-prinsessen in 2014  
van onze kerkdorpen uit de voormalige gemeente Lith samen?

_________________________________________________________________________________
 

Het sportpark van NLC’03 heeft een mooie metamorfose ondergaan de afgelopen jaren.

Hoeveel verticale ramen zitten er op de achterzijde van een dug-out van het
hoofdveld van NLC’03?

_________________________________________________________________________________

Deze vraag is een cryptische puzzel die je naar een bepaalde plek brengt, waar je het antwoord 
vervolgens kunt vinden.

Op de plek waar dit graanverwerkend product overgaat van “weg” naar “straat”  
vind je 2 nummers. Wat is de optelsom van deze nummers?

_________________________________________________________________________________

Vraag 4.0

Vraag 4.1

Vraag 4.2

4

28

8
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Onderstaande foto’s hebben wij afgelopen jaar kunnen maken omdat op deze adressen iemand 
Abraham of Sara zag.

Voor wie zijn deze tuinen in 2014 versierd? Noem voor- en achternaam.

 

J

A: _________________________________ B: _________________________________

D: _________________________________C: _________________________________

E: _________________________________

Vraag 4.3

Marina Ottenhof Marcel van alem

Sjaan van amstel anneke tiemissen

ellie Sprenger
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Hieronder zie je kaartjes uit de verschillende kerkdorpen van de voormalige gemeente Lith.
Als je weet om welke straat het gaat, weet je welke persoon we zoeken. 

Benoem de persoon en geef aan in welk tijdvak (jaren) deze werkzaam was in die plaats. 

 

Vraag 4.4

A : ________________________________________________________________________

B: _________________________________________________________________________

Pastoor Felet, Oijen 27 jan 1899 – 1 juli 1939

Pastoor roes, Maren-Kessel 1909 – 1919
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C: _________________________________________________________________________

D: ________________________________________________________________________

E: ________________________________________________________________________

Pastoor van Hapert, Lith 1918 – 1924

Pastoor van Weerdt, teeffelen 1666 – 1696

Prelaat van den Berg, Lithoijen 1892 - 1908
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Als je door de kerkdorpen van de voormalige gemeente Lith wandelt of fietst, zie je vele planten, 
bomen, gewassen en (on)kruid. Jullie voelen het al aankomen....

Wat is de Nederlandse benaming van hetgeen je op de volgende foto’s ziet?
 

J

A: _________________________________ B: _________________________________

D: _________________________________C: _________________________________

E: _________________________________

Vraag 4.5

Mais

rode klaver

Notenboom Wilgenboom

Boerenwormkruid
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Vraag 4.6

Er zijn bijna geen bibliotheken meer in onze voormalige gemeente en als ze er nog zijn, zijn ze 
maar beperkt geopend. Toch is er een bibliotheek in Lith die altijd geopend is......

A: Wat is de naam van deze bibliotheek?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B: Wat is het adres waar deze bibliotheek zich bevindt?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Little free library

Lithsedijk 102 - Lith
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In de voormalige gemeente Lith staan een aantal gebouwen waar een naambord op  
de gevel staat.

Kun jij thuisbrengen hoe deze gebouwen heten? 
 

J

A: _________________________________ B: _________________________________

D: _________________________________C: _________________________________

E: _________________________________

Vraag 4.7

Sint Servatius Kerk Villa Peperkamp 

de Brandhoeve de valkse hoeve

Bierbrouwerij 't Hert
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Vraag 4.9

Een vraag van de straat!

Wat hebben onderstaande straatnamen met elkaar gemeen?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn bijzondere beelden te vinden in onze gemeente.
 
Van welk beeld is dit een detail? Geef de naam van het beeld, ter ere van welke gelegenheid 
zijn deze beelden geplaatst en wie is de maker van het beeld?

Vraag 4.8

A: _________________________________
 
___________________________________

___________________________________

B: _________________________________
 
___________________________________

___________________________________

Ze hebben alle 3 een cijfer in de naam zitten.

- tiendweg

- achtmorgenstraat - Zeuven Wilgenstraat

Bakfietsbeeld

25 jaar bakfietsenrace

ans Jager

Water, onze onstuimige vriend

dijkverzwaring 

Jan de Vries
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HOOfdSTuK 5
Huh?!
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Als we een multiplechoicetoets houden met de volgende randvoorwaarden: 100 vragen,  
allen met de keuze voor a,b,c,of d (kortom 4 mogelijkheden). Hoe groot is dan de kans dat:

A: Je alle vragen goed gokt?

_________________________________________________________________________________

Voor een voldoende moet je minimaal 60% goed beantwoorden. Hoe groot is dan de kans dat:

B: Je een voldoende haalt met alleen gokwerk? 

_________________________________________________________________________________

C: Is de kans op een voldoende groter of kleiner (bij 100% giswerk)dan een (of meer) keer 
geraakt worden door een bliksem in een tijdsbestek van 1 jaar.

_________________________________________________________________________________

Donder en bliksem gaan hand in hand. Thor, de god van de donder, veroorzaakte 
donderslagen door te gooien met zijn hamer. 

D: Hoe heet zijn hamer in de Noorse mythologie?

_________________________________________________________________________________

E: Door wie werd Thor als kind opgevoed?

_________________________________________________________________________________

Vraag 5.0

Vraag 5.1
Boem is ho!

In welke (industrie) ATEX omgevingen kun je dit apparaat veilig gebruiken?
Kruis het juiste antwoord aan. 

 In zones 0 en 20

 In zones 0, 20, 1 en 21

 In zones 2 en 22

 In zones 2, 22, 1 en 21

 In alle ATEX zones 

 In geen van de bovengenoemde  

 ATEX zones

1/4^100 = 6,22 *10^-61 

1/4^60 = 7,52*10^-37

Veel kleiner, de kans op een inslag is Ca 1 op de 2.000.000

Mjölnir

Vingir en Hlora

X
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Nu jullie je een beeld hebben kunnen vormen van de statistiek omtrent multiplechoice hier een 
aantal van zulke vragen. Kruis het juiste antwoord aan.

A: Wat is waar? 
•  De laatste executie d.m.v. de guillotine door Frankrijk was eerder dan de première van de eerste 

Star Wars film.
•  Het uitsterven van de laatste wolharige mammoet was later dan de bouw van de eerste  

piramides in Egypte.

 A: Alle twee de stellingen kloppen.

 B: Beide stellingen zijn fout.

 C: 1 klopt 2 is fout.

 D: 2 klopt, maar 1 niet.

B: Wat is waar? 
•  Cleopatra leefde dichterbij de opening van de eerste Pizza Hut dan bij de bouw van de grote 

piramide.
•  Will Smith is nu ouder dan Uncle Phil was tijdens de start van de show: Fresh Prince.
• De universiteit van Oxford is ouder dan de Azteekse civilisatie.

 A: Alle 3 de stellingen zijn waar.

 B: Alle 3 de stellingen zijn fout.

 C: Stelling 1 en 2 kloppen, de rest niet.

 D: Stelling 1 en 3 kloppen, de rest niet.

 E: Stelling 3 is de enige juiste stelling.

 F: Stelling 2 is de enige juiste.

C:  Wat levert de meeste stralingsenergie af op je netvlies: een waterstofbom geplaatst tegen 
je oogbal die ontploft of een Supernova die je waarneemt op een afstand die gelijk is aan de 
afstand tussen de aarde en de zon?

 A: Dit is bij de waterstof bom iets meer.

 B: Dit is bij de waterstofbom VEEL meer.

 C: De supernova geeft iets meer stralingsenergie af op je netvlies.

 D: De supernova geeft veel meer stralingsenergie af op je netvlies.

Vraag 5.2

X

X

X
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D: Hoe zwaar moet een ster minimaal zijn wil hij eindigen als supernova? 

 A: Hij moet minimaal de helft van de massa van onze zon hebben.

 B: Een ster met 2 à 3 keer de massa van onze zon. 

 C: Een ster met 8 à 10 keer de massa van onze zon. 

 D: Een ster met 50 keer de massa van onze zon.

Onderstaande fenomenen zijn, volgens de huidige wetenschap, allemaal een eindstadium van  
een ster. 

E: Welke van onderstaande antwoorden is waarschijnlijk het eindproduct van een ster zoals die 
van onze zon? 

 A: Zwarte dwerg

 B: Zwart Gat

 C: Neutronenster

 D: Blauwe superreus

In onderstaande “woorden hussels” zitten tv programma’s verborgen.

Welke?

NGSONDrDBEtSIVELAWtErGrINANENDESrEE

A:  
________________________________________________________________________________

tSODtEIGNCDtJENELEHEIDEJ

B: 
________________________________________________________________________________

OErOKtVrUEZWBO

C: 
________________________________________________________________________________

AESAStAStmr

D:  
________________________________________________________________________________

OrIOEPIEINSxtNBED

E:  

________________________________________________________________________________

Vraag 5.3

de beste singer songwriter van nederland

goede tijden slechte tijden

Boer zoekt vrouw

Sesamstraat

expeditie robinson

X

X
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Vraag 5.4

Nasa bouwde 5 spaceshuttles (die daadwerkelijk in de ruimte gevlogen hebben). Hoe heten ze? 

A: _____________________________________________________________________________

B: _____________________________________________________________________________

C: _____________________________________________________________________________

D: _____________________________________________________________________________

E: _____________________________________________________________________________

Ook hebben we nog wat vragen over een spaceshuttle die is gebouwd als testmodel, maar nooit 
in de ruimte heeft gevlogen. Dit ruimteveer heeft zijn naam te danken aan de fans van een be-
kende tv-serie.

F: Wat is de naam van deze spaceshuttle?

_________________________________________________________________________________

G: Wat was de oorspronkelijke naam die voor deze shuttle bedacht was?

_________________________________________________________________________________

H: Ter ere van welke gelegenheid was deze oorspronkelijke naam?

_________________________________________________________________________________

I: Wat was het registratienummer van het schip waarnaar deze shuttle is vernoemd?

_________________________________________________________________________________

J: In welk jaar werd het naamgevende schip (volgens de tv-serie) vernietigd?

_________________________________________________________________________________

Columbia

discovery

Challenger

atlantis

endeavour 

Spaceshuttle enterprise 

Constitution

ter ere van de 200e verjaardag van de amerikaanse grondwet

NCC-1701 / NCC-1701-d / NCC-1701-e

2285
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Vraag 5.5

Er zwerven veel enge ziektes rond. Zowel op onze mooie aarde als in de verbeelding van  
sommige schrijvers.

• Veteranenziekte 
• Captain Trips 
• The White Plague (dus NIET tuberculose)
• Ebola
• Kinkhoest

Zet de bovenstaande (al dan niet echt bestaande) kwalen op volgorde van mortaliteit 
(indien onbehandeld). 
Begin met het gevaarlijkste kwaaltje en eindig met de meest onschuldige. 

5.4 A  __________________________________________________________________________

5.4 B  __________________________________________________________________________

5.4 C  __________________________________________________________________________

5.4 D  __________________________________________________________________________

5.4 E  __________________________________________________________________________

Captain trips (99,4% dodelijk)

ebola (50-90% dodelijk)

the White Plague (ca 50% dodelijk)

Kinkhoest (<1,6%)

Veteranenziekte (5-25% dodelijk)
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Een aantal makers van de Lithse Kwis hebben moeite om met hun tijd mee te gaan.  
Vandaar dat je voor deze vraag de diskette die met de kwis is meegeleverd maar eens goed  
moet bestuderen!

Welke vraag vind je als vraag.txt bestand terug op de diskette?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Vraag 5.6

6*(3!-2)= 

We zoeken dus de vraag NIet het antwoord!
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Vraag 5.7

We vonden dat deze kwis niet zonder wat motiverende citaten kon. We hebben wel Google  
translate moeten gebruiken om ze te vertalen. 

Weet jij van wie de volgende uitspraken zijn? 

"Als je probeert en neem een kat uit elkaar om te zien hoe het werkt is het eerste wat je hebt op 
je handen is een niet - werkende kat".

A: _____________________________________________________________________________

"Als je wint , moet je niet uit te leggen ... Als je verliest , moet je er niet zijn om uit te leggen!"

B: _____________________________________________________________________________

"Zoals ik al zei vele jaren in dit land , we lenen geld van China om olie te kopen van de Perzische 
Golf om het op een manier die de toekomst van de menselijke beschaving te vernietigen 
branden . Elk stukje dat moet veranderen".

C: _____________________________________________________________________________

"Ik had geen seksuele relatie met die vrouw".

D: _____________________________________________________________________________

"Wanneer alles lijkt te gaan tegen je , bedenk dan dat het vliegtuig opstijgt tegen de wind in, 
niet met het".

E: _____________________________________________________________________________

Nu zijn we toch wel nieuwsgierig naar jullie kennis rond de elementaire natuurkunde.
Succes met onderstaande vragen!

A: Welke twee deeltjes missen we in onderstaand rijtje?
• Up
• Down
• Top
• Bottom

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B:  Welk twee detectors waren betrokken bij de zoektocht en de waarschijnlijke ontdekking  
van het Higgs Boson?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vraag 5.8

douglas adams

adolf Hitler

al gore

Bill Clinton

Henry Ford

Charm+strange

atLaS (a toroidal LHC appratus)

CMS (Compact Muon Solenoid)
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Antimaterie is een prijzig goedje.

C:  Hoeveel Amerikaanse dollar kost 1 gram antiwaterstof volgens schattingen van de NASA uit 
1999? Let op, gebruik de Nederlandse benaming of de correcte wetenschappelijke notatie 
voor je antwoord!

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tsjerenkovstraling is onder de juiste omstandigheden met het blote oog zichtbaar. 

D: Welke kleur gloed zien we in zo’n geval?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

De tomaat, is het een groente of een fruit? De emoties rond dit debat lopen soms hoog op.  
In de Verenigde Staten deed het Hooggerechtshof hier een uitspraak over. 
 
E: Want, zo oordeelden zij, is een tomaat een groente of juist fruit?

________________________________________________________________________________groente

$62,5 biljoen per gram of 6,25*10^13 dollar  

Let op triljoen of trillion is dus fout! 

Blauw
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Veel mensen maken zich druk. 

Wat weten jullie van pompen?

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A: Dit is een zogenaamde.....? 

________________________________________________________________________________

B: Dit is een schematische voorstelling van een.....? 

________________________________________________________________________________

C: Wat is de functie van het apparaat op deze tekening?

________________________________________________________________________________

D: Dit plaatje zie je op de schakelaar van de .....? 

________________________________________________________________________________

Onderdruk die wordt aangegeven door de vacuüm manometer aangesloten op de inlaat van een 
pomp. Toelichting:………………………………………………… is gelijk aan de som van de statische 
zuigdruk, de dynamische druk van de vloeistof in de pompinlaat en de druk die nodig is voor het 
overwinnen van de wrijvingsweerstand.

E: Welke woorden moeten op de puntjes ingevuld worden? 

________________________________________________________________________________

Vraag 5.9

A B

C D

Vacuüm manometer

Centrifugaalpomp

Ontluchtingspomp

PtO (power take off)

de manometrische zuigdruk
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HOOfdSTuK 6
Op en top Lith
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Ladies Night’s waren er in velen vormen en waren erg populair in onze voormalige gemeente.
Bijna ieder dorp organiseerde dit jaar een avond vol glimmer, glamour en cadeaus speciaal voor 
de vrouwen.

Op welke data werden deze avonden in Lithoijen en Maren-Kessel georganiseerd?

A: Lithoijen (Bingo)  

________________________________________________________________________________

B: Maren-Kessel   

________________________________________________________________________________

Dit jaar vond Dorp aan de rivier voor de 3e keer plaats aan de Maas in Lith. Het was wederom 
een groot succes en trok ook dit jaar vele bezoekers. We stellen jullie een aantal vragen over dit 
evenement. 

A: Hoeveel kaarten zijn er uitgegeven? (Je mag er 50 naast zitten)

________________________________________________________________________________

B: Voor welke avond waren er als eerste geen kaarten meer verkrijgbaar?  
We zijn op zoek naar de datum.

________________________________________________________________________________

C: De driedimensionale snoek liet het op één avond afweten, op welke avond was dit?

________________________________________________________________________________

D: Welke ziekte had Mammeke?

________________________________________________________________________________

E: Wie sloeg wie met een bijl?

________________________________________________________________________________

F: Wie trok de theedoek van het hoofd van Mammeke?

________________________________________________________________________________

Vraag 6.0

Vraag 6.1

14 maart 2014 / 1 november 2014

9 april 2014

tussen de 4513 tot 4613

12 juni, rabobank kocht deze avond op

dinsdag 10 juni

Syfilis

Zoons van mammeke 

de Palepie
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G: Hoe oud was de snoek die over de dijk sprong?

________________________________________________________________________________

H: Wat is de naam van het project op onderstaande foto?

________________________________________________________________________________

I: Op welke feestdag van de basisschool is onderstaande foto genomen? 

________________________________________________________________________________

J: Wie speelde Toontje?

________________________________________________________________________________

800 jaar

Naamdag Meander / dorp aan de rivier000

Naamdag Meander 

Mel Voet
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In de voormalige gemeente Lith kunnen verschillende personen, bewoners of groepen door  
een bepaalde gebeurtenis, eer , vereniging of evenement aan elkaar gekoppeld worden. Kunnen 
jullie dit bij onderstaande vragen achterhalen? 

A: Wat is de connectie tussen onderstaande personen?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B:Wat is de connectie tussen onderstaande personen?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vraag 6.2

Bewoners van dit gebouw

Ze hebben allemaal de Koninklijke onderscheiding  

ontvangen “lid in de orde van Oranje Nassau”

Ze hebben allemaal de “Lithse Snoek” mogen ontvangen
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C: Wat is de connectie tussen onderstaande personen?

________________________________________________________________________________

D: Wat zijn “Back in 5 Minutes” en “Inside Out” voor iets?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

E: Welk evenement bindt de volgende adressen?

- Brugpad 3, Lith
- Molenweg 3, Lithoijen
- Peperstraat 4, Oijen

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PSV

Het zijn allebei muziek groepen, muziekband, coverband.

tuinen die open waren tijdens de Open tuinendag  

van groei en Bloei
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Waar kleine dorpen groot in kunnen zijn. Veel mensen binnen onze gemeente hebben  
zich dit jaar ingezet voor goede doelen. Er zijn mooie evenementen georganiseerd en nog  
mooiere bedragen binnengehaald.

A: Tijdens welk evenement werd bovenstaande foto genomen? 

_______________________________________________________________________________

B: Hoeveel geld haalde NLC' 03 op voor Aktiefix?

________________________________________________________________________________

In Maren-Kessel werd dit jaar voor de 10e keer een bijzonder toernooi georganiseerd  
ter ere van iemand. 

C: Wat is de volledige naam van dit toernooi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

D: Ten behoeve van welk goed doel deden een aantal Lithenaren dit jaar mee met de Solex race 
in Heeswijk-Dinther?

________________________________________________________________________________

Er werd in een weekend van mei een fietstocht gestart vanaf het sportpark in Lith van ruim  
200 km voor het goede doel. 

E: Welk doel was dit?

________________________________________________________________________________

Vraag 6.3

4x kessel toernooi

250 euro

gerben van Schijndel Jeux de boules toernooi

Kika

Voor de aMC Foundation
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Je hoeft je nooit te vervelen, bijna ieder weekend is er wel iets te doen in een van onze  
kerkdorpen. Er zijn veel enthousiaste vereningen en vrijwilligers die voor ieder wat wils  
organiseren.

Tijdens welke evenementen zijn onderstaande foto’s gemaakt en in welk dorp werd 
dit evenement gehouden?

A: ___________________________

_____________________________

C: ___________________________

_____________________________

E: ___________________________

_____________________________

B: ___________________________

_____________________________

D: ___________________________

_____________________________

F: ___________________________

_____________________________

Vraag 6.4

aktie-Fix

Lithoijen

Mennus

Maren-Kessel

Woodstock

Lithoijen

Zeskamp 

Lith

touwtrekken

Lithoijen

Beachvolleybal

Lith
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Onderstaande paal staat bij het uitzichtpunt nabij het oude Veerhuis. Op de foto kun je de  
Romeinse cijfers CCXVII zien staan. Aan de oostzijde van de paal staat het nummer 429.
Op een andere plek in Lith staat zo’n zelfde paal met hetzelfde Romeinse getal .

Aan welke straat staat deze tweede paal?

_______________________________________________________________________________

Vraag 6.5

G: ___________________________

_____________________________

I: ___________________________

_____________________________

J: ___________________________

_____________________________

H: ___________________________

_____________________________

I: ___________________________

_____________________________

J: ___________________________

_____________________________

4x kessel toernooi

Maren-Kessel

Prijsuitreiking Lithse kwis 

Lith

Oktober fest

Oijen

Lithse dijk

Boerenbruiloft

Lithoijen
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Hoe word je bekend? Een keer in de krant of tijdschrift kan al voldoende zijn. 

Wie staan er afgebeeld op onderstaande knipsels? 
Noem voor- en achternaam en in welke krant/ tijdschrift stonden ze?

Vraag 6.6

C: ___________________________

_____________________________

E: ___________________________

_____________________________

A: ___________________________

_____________________________

D: ___________________________

_____________________________

B: ___________________________

_____________________________

tom Hoefnagels

Brabant dagblad

Jos van de Berg 

Lither Courant

Mark van den Heuvel

Magazine rabobank (dichterbij)

Paul van de Koevering

Magazine rabobank (dichterbij)

Wilbert van Schijndel

Brabant dagblad
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Winkels zijn er tegenwoordig niet veel meer in onze dorpen. Vroeger waren er genoeg.
Er zijn winkels die we allemaal nog wel kennen, maar die helaas al een tijd gesloten zijn. 

Weet jij in welk jaar deze winkels de deuren sloten?

A: Bakkerij van Mook - Maren-Kessel  __________________________________

B: Kruidenierszaak Strik - Oijen   __________________________________

C: Kopak supermarkt - Lith   __________________________________

D: Tuincentrum Ruijs- van Ballegooij - Lithoijen __________________________________

E: SRV wagen Wiegmans - Gemeente Lith  __________________________________

Er is veel over te doen geweest dit jaar, Zwarte Piet. Gelukkig blijft onze Sint gewoon bestaan!

Wie zien we hier als “hulpsint”?

Vraag 6.7

Vraag 6.8

A: _____________________________ B: _____________________________Harold Schraven Jan Schoonenberg

(September) 2002

(Januari) 2000

(Januari) 2002

(augustus) 1995

(augustus) 2001
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D: _____________________________C: _____________________________

E: _____________________________

Vraag 6.9
Teeffelen deelt zijn basisschool met Lithoijen en was ooit onderdeel van de gemeente Oijen,  
van de gemeente Lith en nu van de gemeente Oss, maar ondanks dat heeft het zijn eigen  
identiteit behouden.

In welke gemeente woonde in 2007 de meeste mensen met de achternaam: "van Teeffelen"?

___________________________________________________________________________

John van Haperen

ton van Hooft

West Maas en Waal

Hans Ploegmakers
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Wat zijn die muzikanten toch creatief.

Kun je van onderstaande nummers de werkelijke artiest en de titel achterhalen?

A: De Revuo’s – Koeie Hoale

__________________________________ ______________________________________________

B: De Revuo’s – Ex non

________________________________________________________________________________

C: WC- Experience -Een Natte Pan In De Kast

________________________________________________________________________________

D: Ome Henk - Op De Camping
 
________________________________________________________________________________

C: WC- Experience - Bakkes oep ne kaai

________________________________________________________________________________

Muziek, maestro!
Beantwoord de volgende vragen.

A: Hoeveel snaren heeft een viool ? 
  
________________________________________________________________________________ 
    
B: Hoeveel zwarte toetsen heeft een standaard piano? 

________________________________________________________________________________ 
   
C: Hoeveel gaten en kleppen heeft een alt-saxofoon?

________________________________________________________________________________ 
    
D: Uit hoeveel losse delen bestaat de “moderne” dwarsfluit  tegenwoordig?

_________________________________________________________________________________

E: Hoeveel gaten kent een "moderne" dwarsfluit? 

_________________________________________________________________________________

Vraag 7.0

Vraag 7.1

Franky Laine– rawhide

4

36

25

3

16 inclusief mondstuk

tom Jones - Sexbomb

Queen- another one bites the dust

Village people - In the navy

Briam adams - Summer of 69
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Er zijn veel prachtige liederen geschreven over onze mooie kerkdorpen.
We vonden een hele oude!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Hoe heet dit lied? 

________________________________________________________________________________

B: Wie schreef dit lied? 

________________________________________________________________________________

Onderstaande tekst is een vrije vertaling van een couplet van een liedje. 

"Je man die je allemaal bent. 
Macho maar goedkoop. Band wat je ontrouw. 

Zo voorspelbaar. Nee, ik ben niet zeker. 
Je verdient het. Heb je de kans dat je liefde hebt, 

bedanken maanden."

We zijn benieuwd of jullie de titel en de artiest weten? Noteer titel en artiest.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vraag 7.2

Vraag 7.3

Ode aan Lithoijen / Lied van Lithoijen

gerard de Laat

Stromae  

tous les mêmmes



Lithse Kwis 2014  | Hoofdstuk 7           Lala lala la 65

Heb jij ze nog, cd’s? De covers van albums zijn vaak prachtig.
Wij doken de zolder op en maakte detailfoto’s van een aantal prachtige albums.

Benoem de artiest en de naam van het album van onderstaande details.

A: ___________________________

_____________________________

C: ___________________________

_____________________________

E: ___________________________

_____________________________

B: ___________________________

_____________________________

D: ___________________________

_____________________________

Vraag 7.4

Claudia de Breij

alleen

Pearl Jam 

Lightning bolt

Michael Jackson 

XS-CaPe

Kensington 

Vultures

Marco Borsato

Onderweg
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Drumfanfare D.I.O.S. verzorgde afgelopen jaar een gastoptreden op het Osse festival LEF!  

Wat weten jullie daarvan?

A: In welk jaar behaalde D.I.O.S. zijn eerste Maaslandcup?

________________________________________________________________________________

B: Op verzoek van welke artiest (we zoeken de artiestennaam) 
waren zij daar? 

________________________________________________________________________________

C: Een andere vereniging bedankte voor de eer, waarom was dat?

________________________________________________________________________________

D: Welk nummer speelde D.I.O.S. op dit festival?

________________________________________________________________________________

E: Wie bewerkte het nummer van deze artiest zodat D.I.O.S dit razendsnel in kon gaan studeren?

 
_______________________________________________________________________________

Dit jaar trad op maandag met de Lithoijense kermis een legendarische gelegenheidsband op.

A: Wat was de naam van deze gelegenheidsband?

________________________________________________________________________________

B: Wie was de drummer van deze band?

________________________________________________________________________________

C: Op welk adres stond de feesttent?

________________________________________________________________________________

D: Wat was de repetitieruimte van deze band? 

________________________________________________________________________________

E: Wat was het eerste nummer dat zij speelde die avond? Noem de titel en de artiest.

________________________________________________________________________________

Vraag 7.5

Vraag 7.6

1977

Mental theo 

te weinig voorbereidingstijd

"Wonderful days" 

Ineke van den Brand

Lithoijen all-Stars

Piere tiemissen

Prelaat van den Bergplein 9

de Leeuwerik, Lithoijen

Wat een vrouw, de dijk



Lithse Kwis 2014  | Hoofdstuk 7           Lala lala la 67

Wie kent dit lied niet? Zing, speel of fluit deze melodie en je kent het.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: Wie is de originele artiest?

________________________________________________________________________________

B: Wie heeft dit lied meer dan 10 jaar geleden nog een keer gecoverd?

________________________________________________________________________________

De Hermenie? Nee, het is toch de fanfare. De fanfare speelt enkele herkenbare  
muzieknummers van films en tv series. Weet jij ze alle 10 te benoemen?

Je kunt de opnames vinden op youtube. Ga naar http://youtu.be/WSfPZRrhBG8 of toetst in 
zoekbalk Lithse wis en beluister de 10 fragmenten en noteer bij de nummers de juiste naam van 
de film of tv serie.

1: ______________________________________  6:______________________________________

2: _______________________________________7:______________________________________

3: ______________________________________  8:______________________________________

4: ______________________________________  9:______________________________________

5: ______________________________________  10:_____________________________________

don Mclean

Madonna

the Flinstones

Beverly Hills 90210

alladin

Sex and the city

Pearl Harbor

toy Story

Jurassic Park

Flash dance

Zorro

Pirates of the Caribbean

Vraag  7.8

Vraag 7.7
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Vraag 7.9

Onze voormalige  gemeente Lith is erg muzikaal. Er zijn in ieder dorp wel bandjes. Er zijn helaas 
ook een aantal bandjes die niet meer bestaan. Maar gelukkig hebben we de foto's nog.

Wat was de naam van onderstaande bandjes? 

A: ____________________________________

C: ____________________________________

B: ____________________________________

D: ____________________________________

Heavy fuell

Whatever

In't Wild

Story

atilla 
E: ____________________________________
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Vraag 8.0

Heel Nederland kleurde oranje afgelopen zomer tijdens het WK in Brazilië. 

Zoek de 5 verschillen! Omcirkel de verschillen op de onderste foto.
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Vraag 8.1

Vraag 8.2

Vraag 8.3

Het Nederlandse mannenteam speelde tijdens het WK hockey de finale tegen Australië. 
Het was de vierde keer dat deze ploegen een WK hockey finale speelden tegen elkaar. 

A: In welke jaren vonden de andere WK finales tussen deze twee ploegen plaats? 

________________________________________________________________________________

Ook het damesteam laat goed van zich horen de afgelopen jaren. 

B: Wie was de teammanager van het damesteam van het WK hockey in 2006?

________________________________________________________________________________

In onze gemeente wonen heel wat sportievelingen. 

Wat hebben onderstaande mensen met elkaar gemeen? 
• Tineke Sleutjes 
• Gerard van de Lavoir 
• Simone van Lith
• Adrie van Amstel
• Betty Verwegen
• Chris Schoonenberg

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Heel Nederland zat deze zomer voor de tv voor het WK, maar de radio-verslagen
waren soms nog leuker.

Wat waren de 5 codewoorden van Jack van Gelder tijdens de wedstijden 
van Nederland tijdens het WK afgelopen zomer, die hij met Giel Beelen afgesproken had?

A: Nederland - Argentinië ________________________________________________________

B: Nederland - Costa Rica  ________________________________________________________

C: Nederland - Mexico  _________________________________________________________

D: Nederland - Chili _________________________________________________________

E: Nederland - Australië _________________________________________________________

1990-1998-2006

Jan albers

Ze hebben dit jaar allemaal de Nijmegense vierdaagse gelopen

ramboregendans

Stokstaartjesconferentie

Magnetronklokhandleiding

Kamikazekonijn

Bitterballenpolonaise
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Vraag 8.4

Sport kan niet worden gespeeld zonder spelregels, hieronder staan een aantal spelregels van een 
bepaalde sport.

• Een speler die zich qua speelrichting voor de bal bevindt, staat buitenspel.
• Als je buitenspel staat,mag je je niet met het spel bemoeien.
• Alleen de speler die de bal heeft, mag getackeld (op de grond gegooid) worden ,
• Als je getackeld wordt, moet je de bal loslaten.
• Op de grond liggend mag je niet aan het spel deelnemen.
• Je mag de bal zowel schoppen als gooien.
• Je mag de bal niet qua speelrichting naar voor gooien.
• Je mag de bal alle kanten op schoppen, zowel uit je handen als van de grond af.
• Een speler die tijdens het naar voren schoppen van de bal voor de schopper staat, staat buitenspel.
• Je mag met de bal in je handen alle kanten op lopen.

A: Welke sport wordt hierboven beschreven?

________________________________________________________________________________

•  Lopen: met de bal mag gelopen worden zolang iedere 15 meter de bal de grond raakt. Deze 
actie heet een "bounce". Als dit niet gedaan wordt, wordt een free kick gegeven aan het an-
dere team.

•  Schoppen: de bal mag geschopt worden in iedere richting. Als de bal rechtstreeks gevangen 
wordt, dus zonder een ander speler te raken of de grond, dan wordt een "mark" toegekend. 
Dit resulteert ook in een free kick vanaf de plaats waar de mark gemaakt werd. (Noot: ook te-
genstanders kunnen de mark maken). Na het maken van zo'n MARK, mag de speler niet meer 
aangevallen (tackle, duwen) worden. In een dergelijk geval kan een scheidsrechter besluiten 
tot het toe kennen van een 50 meter penalty. De speler mag dan 50 meter dichter bij zijn doel 
de free kick nemen.

•  Handball: de bal kan enkel via de handen gespeeld worden als die gehandballed wordt. Dit 
is met je vuist de bal in de gewenste richting slaan. Een speler in de lucht mag de bal wel 
"wegtossen" met een openhand. Dit zijn de enige manieren om een bal via de handen door te 
geven. Wederom wordt een free kick gegeven als de bal anders doorgegeven wordt.

• Er wordt gespeeld met 2 teams van 18 spelers.

B: Op welke sport zijn bovenstaande spelregels van toepassing? 

________________________________________________________________________________

Na ieder doelpunt wisselt men van speelhelft. Bij het begin van het spel werpt de hoofdscheids-
rechter de bal in het midden van het veld. Voorrang heeft diegene die in de kleinste hoek komt 
aanrijden. Men mag de weg van de bal niet kruisen.

C: Nog een: Welke sport wordt hierboven beschreven?

_______________________________________________________________________________

rugby

australian Football

Paardenpolo
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Een service is goed als:
• de speler met beide voeten in het servicevak staat.
• deze onderhands geslagen wordt.
• deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld.
• de serveerder niet op of tegen de lijnen staat.
• de serveerder met beide voeten op de grond staat.
• na iedere score vindt de service plaats vanuit het naastliggende serveervak.

D: Dit is weer een hele andere. Over welke sport gaan bovenstaande spelregels?

________________________________________________________________________________

Reeds in 1902/03 zijn er wereldkampioenschappen kader 45/2 georganiseerd. Tegenwoordig 
heb je op matchtafel kader 47/2, 47/1 en 71/2, op de kleine tafel wordt kader 38/2 en 57/2 
gespeeld. Bij kader 47/2 en 47/1 (en 38/2 op de kleine tafel) heeft men negen vlakken, waarbij, 
voor de lagere categorieën, de beperkingen niet gelden in het middelste vlak. Bij kader 71/2  
(en 57/2 op de kleine tafel) heeft men slechts 6 vlakken, hier gelden de beperkingen in elk vlak. 
De betere spelers verschuiven hun “serie americaine” naar de kaderlijnen toe. Daarom worden er, 
voor de hoogste categorieën, nog kleine kaders (ankers) toegevoegd waar de kaderlijnen aan de 
band komen. Deze vorm van kaderspel wordt dan ook ankerkader genoemd.

E: Als laatste een makkelijke. Welke sport beschrijven bovenstaande spelregels?

________________________________________________________________________________

In 2014 vonden de Olymische Spelen plaats in Sotsji. De koningin van de Spelen werd Ireen Wüst 
met twee gouden en drie zilveren medailles. Zij is nu de meest succesvolle Nederlandse atlete in 
de Olympische geschiedenis. Met deze vraag testen wij jullie kennis betreffende de Spelen van 
2014.

A: Welke 2 Nederlanders zaten er naast Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima op de 
tribune tijdens de 5000 meter schaatsen waarbij Nederland een gouden, zilveren en bronzen 
medaille won? 
 
________________________________________________________________________________

B: Welke Nederlander won er slechts één medaille waarvan de kleur zilver is? 

________________________________________________________________________________

C: Hoeveel verschillende deelnemende landen deden er in totaal mee aan de Olympische Spelen 
en de Paralympische Spelen?

________________________________________________________________________________

Sven Kramer heeft na de Spelen aangekondigd te stoppen met zijn coach Gerard Kemkers. 

D: Hoeveel jaar hebben zij samen gewerkt? 

________________________________________________________________________________

E: Welke bekende Nederlandse zanger trad op bij de huldiging van Ireen Wüst in Goirle?

________________________________________________________________________________

Vraag 8.5

Badminton

Camiel eurlings en Mark rutte

Jan Smeekens

88

9 jaar

Xander de Buisonjé

Biljarten
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Vraag 8.6

Vraag 8.7

De wielerronde in Maren-Kessel is al jarenlang een  
traditie. Vele dorpelingen verschenen in de loop der  
jaren aan de start.

A: Welke twee junioren deden dit jaar mee uit het  
eigen dorp? 

______________________________________________

______________________________________________

B: Wie won er dit jaar in de categorie junioren?

________________________________________________________________________________

De Tour de France is al jaren het grootste wielerevenement in de wereld. Miljoenen mensen 
volgen deze koers door Frankrijk.

Dit jaar was er sinds lange tijd weer Nederlands succes in de Tour, Lars Boom won een etappe en 
wat voor één!

A: Hoe lang was het exact geleden dat er een Nederlandse etappewinnaar was in de Tour?

________________________________________________________________________________

B: Wie was die winnaar?

________________________________________________________________________________

 Naast de overwinning van Boom was er deze etappe nog een prijs voor een Nederlander. 
 
C: Welke prijs was dit en wie won deze?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

D: Wie was na deze etappe de best geklasseerde Nederlander en op welke plaats stond hij?

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 
E: De organisatie heeft uit veiligheidsoverwegingen enkele kasseienstroken geschrapt. 
Hoeveel?

________________________________________________________________________________

Willem Bok

Sven Bergmans

Nick van Helvoirt

9 jaar (9 juli 2005)

Pieter Weening

Meest strijdlustige  

 Lieuwe Westra

tom dumoulin

16

2
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A: _____________________________

C: _____________________________

E: _____________________________

D: _____________________________

B: _____________________________

Vraag  8.8

De meest populaire sporten zoals voetbal, honkbal en basketbal zijn bij iedereen wel bekend, 
maar er zijn natuurlijk ook minder bekende sporten.

Geef van onderstaande plaatjes aan welke sport hier uitgebeeld wordt.

Hurling

Bowls

Crocket

Jai-alai

Lacrosse 
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Vraag 8.9

Voetbal en tatoeages, je kunt er bijna niet meer omheen. Een voetballer is bijna uniek te  
noemen als hij geen tatoeage heeft! 

Wie zijn onderstaande bekende en minder bekende voetballers?

A: ___________________________

C: ___________________________

E: ___________________________

B: ___________________________

D: ___________________________

Stephan van Sonsbeek

John Heitinga

Memphis depay

Wesley Sneijder

Job van de Burgt
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Vraag 9.0

Vraag 9.1

Onderstaande mensen zijn allemaal vrouwen. Tevens hebben zij allemaal in de voormalige  
gemeente Lith gewoond. 

Wat hebben deze mensen nog meer met elkaar gemeen op media gebied?
• Marloes van Mook
• Anne van Doorn
• Yvon van Mook
• Lia Ouwens 
• Marieke van Kranenburg

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Wat komen er toch veel knappe mannen voorbij op tv. 

Waar kun je deze drie mannen van herkennen?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Zij hebben allen meegedaan aan de voorrondes van Lingo!

Het zijn alle drie boeren die mee hebben gedaan met het 

bekende programma programma Boer Zoekt vrouw.
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Vraag 9.2

Vraag 9.3

Logo’s en merken, we worden er de hele dag mee geconfronteerd. Maar herken je ze ook als er 
maar één letter van het logo te zien is?

Welke merken/ logo’s zitten er in onze naam verscholen?

A: ____________________________________ F: ______________________________________
 
B: ____________________________________ G: ______________________________________
 
C ____________________________________  H: ______________________________________

D: ____________________________________ I: _______________________________________

E ____________________________________  J: _____________________________________

Planking (ook wel The Lying Down Game of  
planken) is een internethype en -rage waarbij  
men op de buik zo gestrekt mogelijk roerloos op  
de grond gaat liggen, met de armen langs het 
lichaam en het hoofd richting de grond.  
Men laat zich in die positie fotograferen en deze 
foto wordt via socialnetwerksites verspreid.  

Afgelopen zomer was er een nieuwe hype,
zoals op de foto hiernaast te zien is.

A: Hoe heet deze hype?  

________________________________________________________________________________

B:Ter ere van welke gebeurtenis ontstond deze hype?

_________________________________________________________________________________

A B C D E F

G H I J

Lego

Sprite

texaco

Honda

UPS

Barbie

Kellogs

Warner Brothers

IBM

Lay's

Persie-ing

doelpunt van robin van Persie tijdens het WK. NL-Spanje
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Vraag 9.4

Hieronder staan 2 scènes beschreven uit verschillende series. 

Kun jij vertellen welke serie dit is, welke aflevering én uit welk seizoen?

Leonard, Howard en Rajesh verkleden zich als Star-Wars personages maar stranden op weg naar 
een comics-event.

A: _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Walden Schmidt vraagt zijn vriendin ten huwelijk op haar verjaardag maar ze zegt nee!

B: _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Luisteren, leren, kijken. Nu kunnen julllie eens goed gaan kijken!

A: Wat is het verborgen getal (3 cijfers) dat we zoeken?

________________________________________________________________________________

Vraag 9.5

the Big Bang theorie

Seizoen 6 aflevering 13 of 124

two and a Half Men

Seizoen 10 aflevering 1

404
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B: Wat voor dier zie je op onderstaande afbeelding?

________________________________________________________________________________

C: Wat voor dier zie je op onderstaande afbeelding?

________________________________________________________________________________

dolfijn

Vlinder
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Heb je de smaak te pakken? Hier komen er nog twee!

D: Welk tekenfilm / stripfiguur kun je in onderstaande figuur terugvinden?

________________________________________________________________________________

E: Welke woorden zijn verstopt?

________________________________________________________________________________

Picachu

the hidden tiger
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Elk jaar verschijnen er reclames die ons bijblijven. Ze zijn sterk, ontzettend grappig  
of juist heel irritant. 

Geef bij elke foto van onderstaande reclameshots aan voor welk merk deze reclame werd  
gemaakt. 

Vraag 9.6

A: _____________________________

C: _____________________________

E: _____________________________

B: _____________________________

D: _____________________________

gamma

Sportlife

dreft

Calvé

Bolletje 
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Binnen films wordt ook tv gekeken. In Oceans Twelve wordt Danny Ocean de avond voor de 
overval te vroeg wakker. Hij gaat vervolgens bij Rusty tv kijken. Welke serie kijken zij? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 

Wifi, wie gebruikt het niet?

Noteer het antwoord op de vragen die je vindt in de netwerknaam (SSID) van de wifi netwerken
op de volgende locaties:

A: Ingang van de Hoeve te Lith:

________________________________________________________________________________

B: Ingang heemkunde, gemeentehuis te Lith:

________________________________________________________________________________

Vraag 9.7

Vraag 9.8

Happy days

 1738km +/- 5km

 3,1416
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Wat zijn er toch veel leuke programma’s op tv, maar waren de programma’s vroeger niet veel 
leuker? Kennen jullie deze nog?

Uit welke serie/ programma zijn dit fragmenten?

Vraag 9.9

A: _____________________________

C: _____________________________

E: _____________________________

B: _____________________________

D: _____________________________

Over de rooie Pieter post

ron's Honeymoonquiz Sam Sam 

Uhhh vergeet je tandenborstel niet
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HOOfdSTuK 10
Oude ambachten
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Vraag 10.0

In de loop van de tijd is het verrichten van arbeid flink gewijzigd, wat vroeger met de hand 
gedaan werd, gebeurt nu door machines. Wij hebben nog wat materialen van oude ambachten 
verzameld. Aan jullie de vraag waar deze voor gebruikt werden en in welk beroep?

A: Op de onderstaande foto staat een gebruiksvoorwerp van de...?

______________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B: Bovenstaand voorwerp is inmiddels vervangen door moderne spullen, 
het is namelijk een......? 

______________________________________________________________________________

C: Dit voorwerp werd gebruikt door de .......? 

______________________________________________________________________________

Voor het ding wat je hier ziet zal je vermoedelijk wel naar een museum moeten om te weten 
wat dit is!

D: Het is een zogenaamde ........?

______________________________________________________________________________

E: Het werd gebruikt in de .........?

______________________________________________________________________________

A

D

E

B C

rietdekker

Schietlood

Bouwvakkers

Pottenpers

tuinbouw
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Vraag 10.1

Wat weten jullie van metselen?

Een halve steen is een kop, een hele steen is een strek, een kwart steen is een klezoor en een 
driekwart steen is een drieklezoor. De metselaar begint te metselen hij gaat een rechte muur 
maken. De eerste laag begint hij met een kop en daarna allemaal strekken. De volgende laag 
begint hij met een strek en daarna allemaal strekken. De derde laag is gelijk aan de eerste en de 
vierde laag is gelijk aan de tweede enz.

A: In welk verband is de metselaar de muur aan het metselen?

______________________________________________________________________________

Deze muur is af en hij begint aan de volgende.
De eerste laag begint met een drieklezoor, een strek, een kop, een strek, een strek, een kop, een 
strek, een strek, een kop enz. De tweede laag begint met 2 koppen, een strek, een strek, een kop, 
een strek, een strek en een kop enz. De derde laag is gelijk aan de eerste en de vierde laag is 
gelijk aan de tweede enz. 

B: In welk verband is de metselaar de muur aan het metselen?

______________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 

 

C: Hoe heet dit punt?

______________________________________________________________________________

D: Deze uitslag wordt gebruikt om een ___________________________________  te metselen.

E: Welk woord is in onderstaande tekst weggelaten?

______________________________________________________________________________

De …………..is de gemiddelde dikte van de metselsteen + de gemiddelde dikte van een lintvoeg. 
Om een juiste ……………. te bepalen leg je tien steendikten tegen elkaar en door tien te delen 
vind je de gemiddelde steendikte. Wanneer je hierbij de gemiddelde lintvoeg optelt krijg je de 
gemiddelde …………….

C D

Halfsteens verband

Noors of ketting verband

Porringpunt

Lagenmaat

Korfboog
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Bij het ophalen van het kwisboek hebben jullie een bolletje wol mee gekregen.

Met dit bolletje wol dienen jullie een lapje van minimaal 10 cm breed en minimaal 10 cm lang  
te breien en in te leveren samen met het kwisboek

Schuif in dit hoesje  
het gebreide lapje

van vraag 10.2

Vraag 10.2
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Vraag 10.3

Vraag 10.4

Een molen is een werktuig met uiteenlopende functies. Hij kon dienen tot het vervaardigen van 
meel, olie, verf enzovoorts, het zagen van hout en tot het oppompen van water.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: In welk dorp stond deze molen?

______________________________________________________________________________

B: Wat was de naam van deze molen?

______________________________________________________________________________

 
 
 

Iedereen kent natuurlijk nog wel de gulden. Maar kennen jullie deze munt ook nog?

A: Wat is de naam van deze munt? 

______________________________________________________________________________

B: Ter ere van welk feit is deze munt geslagen? 

______________________________________________________________________________

de Korenschoof / de Korenbloem

Brabantse poffer

200 jaar Noord-Brabant

Oijen



Lithse Kwis 2014  | Hoofdstuk 10           Oude Ambachten 91

Iedereen kent het gezegde, "aan de deur wordt niets gekocht!"
Vroeger juist wel. Met de meest gekke dingen kwamen de mensen aan de deur.

A: Wat is het beroep van de man op onderstaande foto? 

______________________________________________________________________________

Om met onderstaand gereedschap te werken moest je over een vaste hand beschikken.

B: Bij welk beroep werd dit gereedschap gebruikt?

______________________________________________________________________________

De dames op deze foto hebben waarschijnlijk het oudste ambacht. 

A: Wat is de naam van het boek dat ze geschreven hebben na hun pensionering?
 
______________________________________________________________________________

B: Wat is de naam van deze twee dames?
   
______________________________________________________________________________

A B

Marskramer / Venter / Koopman

Barbier / kapper

Ouwehoeren

Martine en Louise Fokkens

Vraag 10.5

Vraag 10.6
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Afgelopen jaar is er in Lith een heuse museumboot te water gelaten.

A: Wat is de naam van deze boot?

______________________________________________________________________________

B: Waar komt deze naam vandaan?

______________________________________________________________________________

C: Door welke broeder is deze schokker gedoopt?

______________________________________________________________________________

D: Wat voor gezelschapsspel vond de huidige eigenaar op de boot?

______________________________________________________________________________

E: Welk boek ligt er bij de bedstee die zich in de boot bevindt?

______________________________________________________________________________

Vraag 10.7

Het visje

naar de bijnaam van de vader van de eigenaar: de Vis

Broeder everardus, "Ons heilig Bruurke"

Soort ganzenbordspel

dorp aan de rivier, antoon Coolen
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Vroeger werd bijna alles zelf gemaakt. Veel van deze oude ambachten bestaan helaas niet meer.

Wat is de man op onderstaande foto aan het maken?

______________________________________________________________________________

Vraag 10.8

Klompen
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Toen het Centrummanagement van Oss hoorde dat wij een categorie "oude ambachten" had-
den opgenomen in de Lithse Kwis, werden ze waarschijnlijk zo enthousiast dat ze besloten een 
oude ambachtenmarkt te houden op 26 oktober jl. Natuurlijk waren wij daar aanwezig en namen 
diverse foto's van gereedschappen die werden gebruikt om diverse ambachten uit te oefenen. 

Benoem de gereedschappen die je op onderstaande foto's ziet.

 

A: _____________________________

C: _____________________________

E: _____________________________

B: _____________________________

D: _____________________________

Vraag 10.9

Palingsteker

Sigarenmaker

Zwingel

trip

Braak 
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HOOfdSTuK 11
Bedrijvig Lith 
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Vraag 11.0

Vraag 11.1

Vraag 11.2

Busonderneming De Maaskant heette bij de oprichting Autodienst De Maaskant.

A: In welk jaar werd deze autobusdienst opgericht?

_________________________________________________________________________________

B: Wie waren de twee oprichters?

_________________________________________________________________________________

Naast fitness, streetdance, spinning en andere sporten 
kun je bij Aerogym ook terecht voor Slim Belly

A: Hoelang duurt de kuur/cursus met de Slim Belly  
bij Aerogym?

_____________________________________________

B: Hoeveel kinderen staan er op de foto bij Aerogym, bij het onderwerp Kids-Streetdance?

_________________________________________________________________________________

Waalboss is inmiddels al enkele jaren gevestigd in Oss, 
maar is van origine een Liths bedrijf.

A: Wie van de dames bij Waalboss Accountants heeft 
een dubbele functie en staat dus met twee foto’s op de site?

_________________________________________________________________________________

Op de site van Waalboss Accountants staat dat de autobrief 2.0 later komt. 

B: Wanneer komt de autobrief 2.0?

_________________________________________________________________________________

de heren Janssen is goed

1923

4 weken

11

Linda Hoefnagels

(medio) 2015
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Vraag 11.3

Vraag 11.4

Vraag 11.5

De ontwikkelingen voor een Integraal Kind Centrum (IKC) in de gemeente Lith zijn in volle gang.

A: Op de website van Henhaan staat informatie over het IKC. Welke 4 menu's vallen daar onder?

___________________________________________

___________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

B:  Op foto DSCN2953.jpg, op de site van Hen Haan, staan een kan en een aantal bekers op tafel. 
Hoeveel bekers?

_________________________________________________________________________________

Een vertrouwd gezicht in Lith, De Regiobank.

A:  Hoeveel procent korting krijgen leden van officiële  
oldtimer clubs, volgens de site van Quivoir?

____________________________________________

B:  Tot welk bedrag zijn lijfsieraden gedekt, bij diefstal uit de woning,  
volgens de site van Quivoir? 

________________________________________________________________________________

Je ziet ze regelmatig door onze gemeente rijden,  
de blauw, witte betonmixers van Van Oort.
Maar hoeveel zijn er nu eigenlijk?

A:  Hoeveel betonmixers heeft BouwOort ter beschikking?

____________________________________________

BouwOort heeft ook materiaal voor het eenvoudig en snel creëren van verkeersremmende 
maatregelen of rotondes. 

B: Hoe heet dit materiaal?

________________________________________________________________________________

Onderwijs

Kinderopvang

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang

5%

tot 3500 euro

15

6

 Verkeersdruppel
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Vraag 11.6

Vraag 11.7

Vraag 11.8

Vraag 11.9

Bijl Bouw was enkele jaren geleden gevestigd aan de Kerk-
straat te Lith.
 
A:  Wat is de voormalige functie van het gebouw waar  

Bijl Bouw nu gevestigd is?

________________________________________________________________________________

B: Op welk adres is Bijl Bouw gevestigd?

________________________________________________________________________________

In snackbar ’t Schuurtje hangt een tekening van ‘t Schuurtje.

A: Door wie is deze tekening gemaakt? 
 
________________________________________________________________________________

B: Ter ere van welke gelegenheid is deze gemaalt?

_______________________________________________________________________________

Metselwerken Lith, gevestigd aan de Platerstraat 5 te Lith. 

A: Wie is de eigenaar van Metselwerken Lith

_________________________________________________

B: Onder welke naam was hij vorig jaar hoofdsponsor van de Lithse Kwis?

________________________________________________________________________________

Generation Rental voorziet de Lithse Kwis dit jaar weer van geluid tijdens de prijsuitreiking

A: Noem 3 artiesten die Generation Rental voorziet van licht en geluid.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B: Wat zie je op de volgende afbeelding? Noem de naam van het apparaat

_________________________________________________

_________________________________________________

Zuivelfabriek / Boterfabriek 

Hertog Janstraat 36  5397 La Lith

de moeder van Mari, 25 jarig bestaan 't schuurtje

25 jarig bestaan 't schuurtje

Cor van Sonsbeek

Suncreek Koi

digiCo Sd9

Session, We want more, do, Millstreet, gusteau Live,

Woodstock tribute Band, Krystl, Hou van Holland LIVe
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Vraag 11.10

Vraag 11.11

Afgelopen zomer heeft de snackbar van Café Hertog Jan van 
Brabant een opknapbeurt ondergaan.

A:  Hoeveel mannelijke personen staan er afgebeeld op het 
fotobehang tegen de achterwand van de snackbar.  

_______________________________________________

 
B:  S nackbar Hertog Jan heeft vanavond een aanbieding 

hoeveel euro kost deze?

________________________________________________________________________________

 

Voor een mooie, unieke handgemaakte tas bent u bij LOT tassen aan het juiste adres. In Lith 
woont en werkt iemand die de meest bijzondere lederen tassen ontwerpt en maakt.

A:  Wat is de naam van de ontwerpsters van deze tassen?

________________________________________________________________________________

Het atelier van LOT tassen is gevestigd aan het Brugpad te Lith. 

B: Er hang een zwart wit tas in de etalage. Hoeveel bolletjes tel je? 

________________________________________________________________________________

 

4

10 euro

Karlijn Kooijmans

28
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Vraag 11.12

Vraag 11.14

Vraag 11.13

Op 27 oktober heeft C1000 Wiegmans een keurmerk ont-
vangen. 

A: Welk keurmerk is dit?

_________________________________________________

 
In de maand december van dit jaar kunnen klanten sparen 
voor een gratis gourmetschotel. 

B: Uit welke 6 soorten vlees bestaat deze schotel? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Bij de Plus in Lith kunt u zeven dagen per week terecht voor
uw boodschappen.

A:  Wat is de som van het aantal uren dat Plus Lenssen open 
is in een gewone week zonder feestdagen? 

________________________________________________

 
B:  Hoeveel eetlepels muesli moeten er in de groentekaasstrudel zoals vermeld in  

het recept van Plus? 

________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 

 
 
Bloemerie 88 heeft zijn winkel gevestigd aan de Zaltbommelseweg in Oss, maar de eigenaar  
van deze mooie bloemenwinkel is een echte Lithoijense.

A:  Wat voor bijzondere dieren staan er in de etalage van Bloemerie 88 

________________________________________________________________________________

 
B: Hoeveel dieren staan er in die etalage? 

________________________________________________________________________________

76 uur

2 vossen, Vlaamse gaai, 2 parelhoenders, Martel

7

3 eetlepels

Fairtrade

Slavinken, hamburger, filetlappen, shoarma, kipfilet 

en biefstuk
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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 2: 

Voornaam

Achternaam

aantal behaalde punten geheime proef.
(wordt ingevuld door de organisatie)
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Prijsuitreiking lithse Kwis 
Wie mag zich een jaar lang het slimste team van lith 
noemen? 17 januari zullen we het weten! 

aanvang: 19:30 - Hoeve lith
Start programma - 20:00 uur

zATeRdAG 17januari

Miss Lucy and the second line boogie band en DJ's Mini &  
         Maxi zullen deze avond muzikaal aankleden!

102
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Noteer vast in de agenda voor volgend jaar

Lithse Kwis 2015!

Zondag 27 
december 2015
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Wij willen de Lithse kwis graag nog leuker maken. Help ons en laat deze Enquête door zo veel mogelijk 
personen uit je team invullen. Onder de inzenders word een ViT (Very important Team) arrangement 
verloot voor de Lithse Kwis van 2015.

Team naam: _____________________________________________________________________________________

Leeftijd:  _______________  Woonplaats: _____________________________________________________________

Kruis aan wat jou mening is:

Stelling
Helemaal 

oneens
oneens Eens

Helemaal 
eens

Er zijn voldoende vragen over de Gemeente Lith

Er is voldoende tijd om de Lithse Kwis te maken

De Lithse Kwis is een echte kennis kwis

De Lithse Kwis is een echte dorps kwis

De Lithse Kwis is een eerlijke kwis

De Lithse Kwis is een moeilijke kwis

De Lithse Kwis wordt goed en helder uitgelegd

De vragen worden helder en duidelijk geformuleerd

De Geheime Proef wordt goed en helder uitgelegd

Communicatie over de Lithse Kwis wordt helder verspreid

Ik vind de doe-vragen een leuke toevoeging

Ik vind de doe-vragen buiten de deur een leuke toevoeging

 
Z.O.Z .voor het vervolg van de Enquête

Leeftijd Aantal personen

Jonger dan 20 jaar

20 tot 30 jaar

30 tot 40 jaar

40 tot 50 jaar

50 tot 60 jaar

Ouder dan 60 jaar

Totaal aantal personen

Eventuele op- en/of aanmerkingen in het algemeen:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Waar komen de personen uit jullie team vandaan? 

Personen uit Aantal personen

Lith

Lithoijen

Oijen

teeffelen

maren-Kessel

Buiten de Gemeente Lith

Wat zijn je toekomst plannen met het team om de 
kwisvragen nog beter te maken? 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Hoeveel personen heb je uit welke leeftijds 
categorie in je team zitten? 

Samenstelling team

Kwisvragen 2014

enquête lithse kwis 2014
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Kruis aan wat jou mening is:

Stelling Slecht Voldoende Goed Zeer goed

Wat vind je van de vormgeving van het kwisboek?

Wat vind je van de leesbaarheid van het kwisboek?

Wat vind je van de duidelijkheid van de afbeelingen / foto's?

Wat vind je van de hanteerbaarheid van het kwisboek?

 

Kwisboek 2014

Kruis aan wat jou mening is:

Stelling
Helemaal 

oneens
oneens Eens

Helemaal 
eens

Catering laten verzorgen om meer tijd over te hebben is een must

De Kwis verdelen onder je teamgenoten is noodzakelijk

Alle tijd die er beschikbaar is wordt besteed aan de Kwis

Een half uur voor de Kwis moet het hele team al helemaal gereed zijn

Kwisavond 2014

Kruis aan wat jou mening is:

Hfd 
1

Hfd 
2

Hfd 
3

Hfd 
4

Hfd 
5

Hfd 
6

Hfd 
7

Hfd 
8

Hfd 
9

Hfd 
10

Hfd 
11

Hfd 
12

Wat vind je de leukste categorie?

Wat vind je de minst leuke categorie?

Wat vind je de makkelijkste categorie?

Wat vind je de moeilijkste categorie?

 

Hoofdstukken 2014

Kruis aan wat jou mening is:

Ja Nee

Was je zelf aanwezig op de uitreikingsavond?

Was je team volledig aanwezig op de uitreikingsavond?

Helemaal 
oneens

oneens Eens
Helemaal 

eens

De uitreikingsavond is een gezellige avond voor iedereen

Ik zorg dat ik op tijd aanwezig ben voor de uitreikingsavond

Op de uitreikingsavond is live muziek een must

Op de uitreikingsavond moeten alle vragen behandeld worden

 

Uitreikingsavond 2013
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