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Voorwoord

Jaaaaaa! Het is weer 27 december! Inmiddels staat deze datum bij velen vast in 
de agenda en daar zijn wij als organisatie erg trots op. Wij vinden het een feest om 
te zien dat de Lithse Kwis door velen goed ontvangen wordt. Zonder deelnemers 
kunnen wij geen Kwis maken, net zoals we de steun van de sponsors niet kunnen 
missen. Dankjewel iedereen! 

Vorig jaar is de trofee naar "CV Goed zat" gegaan. Blijven zij in het bezit van de 
trofee of gaat deze naar een ander team? Wij zijn benieuwd! 
Ondanks dat de spelregels hetzelfde zijn als afgelopen jaar is het toch goed om ze 
met het team door te nemen alvorens je begint! Het kan je punten kosten wanneer 
je dingen bijvoorbeeld niet goed spelt, dus neem hier even de tijd voor. 
Uiteraard is er weer een geheime proef. Wij verwachten twee teamleden om 20.30 
uur in de Hoeve in Lith. 

Zetten jullie zaterdag 21 januari 2017 in je agenda voor de uitslag van de Lithse 
Kwis? Deze avond vindt plaats in de Hoeve in Lith. 
Tot slot willen wij jullie vragen om het bijgevoegde enquête formulier in te vullen, 
hiermee kunnen we allerlei leuke feiten verzamelen over de Kwis. De enquête vind 
je achter in het kwisboek. 

Onder de inzenders wordt een VIT (Very Important Team) arrangement verloot voor 
de kwis van 2017! Dit jaar is Team " Deze X een andere naam” het VIT! 

Organisatie Lithse Kwis, 

Anke Wiegmans
Annie en René Geurts 
Eva van Sonsbeek
Toon van der Meijden 
Richard Smits 
Teun Verwegen 
Reinier van den Brand

Heel veel succes en plezier vanavond!
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Reglement 
Lithse Kwis 2016
Lees de onderstaande punten goed door voordat je begint!

• Het kwisboek kan vanaf 18.30 uur opgehaald 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 specifiek om een aantal antwoorden gevraagd wordt, maar je schrijft   
 er  voor de zekerheid meerdere op, dan wordt het antwoord fout gerekend en   
 worden er geen punten toegekend.
• Over sommige foto’s is een raster geplaatst. Bij vragen over die foto wordt de  
 bewuste 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   
 Bedrijvigheid hfstk 11, daar is elke vraag 10 punten waard.
• Wanneer een vraag uit deelvragen bestaat, worden de 10 punten gelijk   
 verdeeld over het aantal deelvragen. 
• Op één categorie mag de joker ingezet worden. Bij deze categorie telt   
 het aantal verdiende punten dubbel. In het kwisboek moet je aangeven voor   
 welke categorie jullie team de joker inzet. Je mag de joker niet inzetten op de  
 sponsorcategorie Bedrijvigheid hoofdstuk 11, of de geheime proef. 
• De geheime proef vindt plaats om 20.30 uur in de Hoeve. Per team moeten 2   
 deelnemers meedoen. We laten dus ook maar 2 personen per team toe. 
• Neem het deelnameformulier dat achterin het kwisboek zit, ingevuld mee   
 naar de geheime proef. Dit is namelijk het bewijs van deelname! 
• Wees op tijd, te laat betekent helaas geen punten voor deze categorie. 
• Deze proef zal zeker een uur duren. Stuur de 2 personen met;  ieder een   
 telefoon met volle accu (en elkaars nummer kennen); met beide een    
 schrijfpen;  en zeker geen vegetariër zijn.   
• 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.
• De uitslag van de Lithse Kwis wordt bekend gemaakt op zaterdag    
 21 januari 2017  vanaf 20.00 uur in de Hoeve. Kom er met je hele team naar   
 toe! 
• Het ingevulde Kwisboek moet op 27 december 2016 worden ingeleverd in De   
 Hoeve in Lith, om uiterlijk 23.30.00 uur. De enige tijd die gehanteerd wordt, is  
 de tijd van de klok die in de Hoeve door de organisatie wordt gebruikt.   
 Inlevering na exact 23.30.00 uur betekent dat het kwisboek niet nagekeken   
 wordt en ook niet meegenomen wordt in de eindklassering.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
• Bij bijzondere omstandigheden beslist altijd de organisatie.
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Richtlijnen voor nakijken
Wat betekenen de symbolen die voor de vragen staan?

ABC

Correcte spelling:
Als dit symbool voor de vraag vermeld staat, heeft het betrekking op de gehele 
vraag en/of relevante deelvragen. 
Fout gespeld = antwoord fout.

?

Correcte naam:
Als dit symbool bij de vraag vermeld staat, heeft het betrekking op de gehele vraag 
en/of relevante deelvragen en wordt de voor- en/of achternaam gevraagd. Bij de 
vraag wordt specifiek aangegeven of de voor- en achternaam of alleen achternaam 
wordt bedoeld.  Hierbij geldt niet de meisjesnaam en bijnamen. Ook hier is alleen 
een correcte spelling geldig.

Fout gespeld = antwoord fout.
Indien niet gespeld zoals in de vraag =  antwoord fout
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Teams Lithse Kwis 2016

1 Team zonder tonijn
2 'T VIERDE & FRIENDS!
3 team MO
4 Amstelteam
5 Kapelse Wiel
6 Lithoijense Polder
7 Tilleul Hache
8 De Langwijk
9 De feestbeesten
10 cv 't gô net
11 de Volhouwers
12 Sonsbeekjes
13 Marense Dijkers
14 Gewoon voor de lol
15 Krèk op tijd
16 FC Laminaat
17 LSB+
18 Fam Verhaar en nog meer 
  intelligente mensen
19 DIOS = Denken is onze sport
20 50% Import
21 Goed Zat & Co.
22 Deze x een andere naam
23 PlusMinus50
24 KBO-Lith
25 De Lithse pareltjes
26 Van Oijen Uit
27 Fam. de Veer
28 De ouw knoku en het jonk grut
29 Hertog jantjes
30 Somnia Clava
31 Gewoon Gezellig
32 Wijsz
33 Tussen de Schuifdeuren
34 KC Het Ochtendgloren
35 Zo goed als nieuw

36 Van Der Velden en co
37 Pientere Oijenaren ;)
38 CV de Kleiduvels
39 De Bobs
40 Gè Kunt Me Wâ
41 Van sonsbeek en co
42 De woerd
43 de Koekerts
44 Cafe de poot
45 team Engwijkpad
46 Familie en Consorten
47 Gemeintje
48 Team de Veer voor een keer
49 It sits well moustache
50 Wittewijveul
51 OV++
52 De Oma's
53 Gruwelijk intelligente marense mensen
54 Team Gezelligheid
55 Zooit bij de Meule
56 't Gooi
57  Team OV & Friends
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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 Bedrijvigheid of de geheime 
proef.
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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 2016. 

Jumbo Wiegmans Heesch
Bloemerie 88

Fit en Healthclub Aerogym
Maaskant Reizen

Quivoir Regio Bank
Suncreek Lith

Plus Lenssen Lith
Hertog Jan van Brabant

Snackbar 't Schuurtje
Witoma Caravan Rosmalen
Liebrand Ruijs Advocaten
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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 2016.

Novalux, Etos Latour

Lot tassen

Slagerij Ebergen

Bijl Bouw Lith

De Môskant verzekeringen

Tweewielers Verboven

Jonneke drukwerk

SBS+ Schoonmaakdiensten

Advies Bureau Dousie
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Hoofdstuk 1   Vroeger       9

Hoofdstuk 2    Algemeen      16

Hoofdstuk 3    De jeugd heeft de toekomst   23

Hoofdstuk 4   Ondek je plekje     32

Hoofdstuk 5    Huh?!       39

Hoofdstuk 6    Dorpsgebeuren     46

Hoofdstuk 7   Muziek      52

Hoofdstuk 8   In beweging      60

Hoofdstuk 9   Multimedia      65

Hoofdstuk 10   Flora en Fauna     72

Hoofdstuk 11  Bedrijvigheid     79

Hoofdstuk 12  Geheime proef     85

Inhoudsopgave
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HOOFDSTUK 1
VROEGER
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Vraag 1.0

Vraag 1.1

Vraag 1.2

Om verder te gaan met deze vraag heb je de uitkomsten nodig van een vraag elders in dit boek.
Een hint om deze vraag te vinden; als je het cijfer van het bewuste hoofdstuk en het cijfer van 
die vraag bij elkaar optelt krijg je het cijfer 7.

Heb je de bewuste vraag ingevuld dan staat daar een getal wat  je met 3 moet vermenigvul-
digen.  (Let op! Gebruik je een rekenmachine  dan moet deze minimaal een 9 cijferig display 
hebben.)
Wat is dit getal?

_________________________________________________________________________________

Rijksmonumenten in Lith? Er zijn er in Lith wel 15! Wij testen graag jullie kennis hierover.

A:  Welk rijksmonument staat op de coördinaten: 51° 48' 15" NB, 5° 26' 10" OL 
en wat is het adres?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

B:  Welke bouwstijl is gebruikt bij het monument gelegen aan Langwijkstraat 15?

_____________________________________________________________________________

Aan reclameboodschappen is tegenwoordig niet meer te ontkomen, zeker met dank aan 
internet. Echter voor het internettijdperk was men veelal aangewezen op de gedrukte reclame in 
bladen en kranten of TV. Onderstaand staat een advertentie van een bedrijf uit Lith dat op 5-4-
1980 in twee landelijke kranten reclame heeft gemaakt.

A:  Wat is de naam van het bedrijf die deze advertentie liet plaatsen?

_____________________________________________________________________________

B:  In welke 2 landelijke dagbladen stond de onderstaande advertentie?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Bakhuis, Engwijkpad 14

Eclectische stijl

H.R.C. Investments

De Telegraaf en Het Vrije Volk

981975723
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Vraag 1.3
Ach ja, de koude winteravonden, samen aan de keukentafel een potje ganzenborden. Gezellig!! 
In de tegenwoordige tijd haast niet meer voor te stellen met alle games op de iPad of Nintendo.
Toch willen wij er vanavond nog een spelletje ganzenbord aan wagen.  

Waar is je positie op het ganzenbord als je achtereenvolgens het  onderstaand aantal ogen 
gooit? De volgorde van gegooide ogen  is als volgt:  
2, 4, 5, 3, 1, 5, 4, 4, 3, 5, 6, 1, 3, 6 en 5 

_____________________________________________________________________________Dood  / Terug naar het begin.

Oplossing:
2 - 2
4 - 6 door naar 12
5 - 17
3 - 20
1 - 21
5  - 26
4 - 30
4 - 34
3 - 37
5 - 42 terug naar 37
6 - 43
1 - 44
3 - 47
6 - 53 
5 - 58  dood.  
Dus terug naar het begin.
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Wie met regelmaat de krant of een weekblad leest kent hem vast wel. de woordzoeker.  De 
woordzoeker is een puzzel waarbij woorden gezocht moeten worden in een blok met letters. 
Deze woorden kunnen van links naar rechts, rechts naar links, horizontaal, verticaal en diagonaal 
zijn geplaatst.

Na het wegstrepen van alle woorden blijven er een aantal letters over. Deze letters vormen een 
zin. Wat is deze zin?

 

Vraag 1.4

De zin  ________________________________________________________________
DERDE KERSTDAG IS LITHSE KWISDAG



?
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Vraag 1.5
Een mooie foto uit de oude doos. Gemaakt van de Katholieke Plattelands Jongeren uit Lith, 
tijdens een repetitie in de Lievekamp in Oss.

Wat zijn de voor- en achternamen van de jongeren toen deze foto 
werd gemaakt?

A: _____________________________________________________________________________

B: _____________________________________________________________________________

C: _____________________________________________________________________________

D: _____________________________________________________________________________

E: _____________________________________________________________________________

F: _____________________________________________________________________________

G: _____________________________________________________________________________

H: ____________________________________________________________________________

I: _____________________________________________________________________________

J: _____________________________________________________________________________

Mart van der Velden   (v.d. vd is ook goed)

Jo (Joop) Ebergen

Noud Bongers

Frans Latour

Paul Hesemans (Hezemans is ook goed)

Maria Bongers

Claudia de Bekker

Leo Bongers

Niekje van de Lavoir   (v.d. vd is ook goed)

Anthonie van Doorn (de h moet in de voornaam staan)



ABC

?
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Het koninkrijk Pruisen stuurde in 1814 soldaten naar Lith om de Franse bezetters te helpen 
verjagen. Maar er werd ook feest gevierd.....…. We vonden een stukje tekst waarvan een aantal 
woorden  of tekst ontbreken.

Vul de ontbrekende getallen/woorden/tekst verder in:

Het dorp Lith telt in 1814  ........(A)........ inwoners; bijna 1100 katholieken, 85 ........(B)........ en 
40 ........(C)........ 3 augustus 1814 was volgens een Lithenaar een vrolijke dag, want de soldaten 
vierden toen de verjaardag van ........(D)........ De avond tevoren zijn de feestelijkheden al  
aangekondigd met het  .......(E)........  

A: ______________________________________________________________________________

B: ______________________________________________________________________________

C: ______________________________________________________________________________
 
D: ______________________________________________________________________________
 
E: ______________________________________________________________________________

Religieuzen die les geven. Je ziet het haast nergens meer. Toch was er een tijd dat er in het 
onderwijs hele scholen aangestuurd werden door onderwijskrachten die daarnaast ook een reli-
gieuze functie hadden. Lith was hier geen uitzondering op.

Noem de 5 religieuze onderwijskrachten die in de periode 1961 t/m 1969 les gaven op de  
kleuterschool en lagere school van Lith.

A:  Zuster: _______________________________________________________________________

B:  Zuster:_______________________________________________________________________

C:  Zuster:________________________________________________________________________
 
D:  Zuster_______________________________________________________________________
 
E:  Zuster:________________________________________________________________________

Vraag 1.6

Vraag 1.7

1200

Protestanten

Joden

Hun koning

Afvuren van het kanon

Respicia

Justiniani

Clemens

Marie-Therese (ook zonder koppelstreepje is goed)

Genesia
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Vraag 1.8

Vraag 1.9

De gemeenteraadsverkiezingen in een kleine gemeente zijn soms heel speciaal. Al is het maar om de 
persoonlijke belangen of voorkeuren die een rol spelen. De gemeente Lith was hier geen uitzondering 
op.

A:  Zo zijn er in het  het jaar 1957 in Lith verkiezingen gehouden op een ongewoon tijdstip. 
      In welke maand was dat en waarom was dat? 

 ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

B: De benoeming van die gekozen gemeenteraad verliep niet zonder slag of stoot.  
     Beschrijf in maximaal 20 woorden wat er gebeurde.
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

De Heemkundekring houdt regelmatig een tentoonstelling in hun "clubhuis". We konden het niet nala-
ten om daar een kijkje te nemen voor een paar vragen. 

A: Wat zijn de kosten van de bouw van de Lithse kerk plus de aanpassing van de pastorie? In guldens!!! 
 
_________________________________________________________________________________

B:   Voor de Hoop was er geen toekomst, voor de Toekomst geen hoop. Waar heeft deze  
zin betrekking op?

_________________________________________________________________________________

C: Wat was de hobby van meester Huismans en zijn vrouw?

_________________________________________________________________________________

 
D:  Hij zag ook een foto met de namen vd Maazen, de Blank, de Poot, Slijpens en vd Boogaard. Van  

welke club waren zij lid? 

_________________________________________________________________________________

 
E:  Op 25 oktober 1966 traden 2 stellen in Lith in het huwelijk. Wie zijn dit?(Alleen achternamen  

van de mannen is voldoende.) Wat gebeurde er deze dag nog meer in Lith?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Dhr. Smeets had volgens de raadsleden niet de juist geloofsbrieven  

overlegd. Mogelijk was de oorzaak van de ruzie dat hij niet katholiek  

was en te lastig voor burgemeester van Laarschot.

70.065,17 gulden.

De 2 sigarenfabriekjes in Lith

Imker

Wielerclub Lith (1913)

De Brouwer en de Poot  

Pont omgeslagen

In november / Vanwege de samenvoeging met  

Alem-Maren-Kessel. 
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HOOFDSTUK 2
ALGEMEEN



?
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Een echte vrouwenvraag?  Iedere vrouw houdt  van schoenen (wordt er gezegd!). Maar er zijn 
ook veel bijzondere herenschoenen op de markt. Dus voor ieder wat wils.

   
A:  Wat is de naam van deze schoen? En ter ere van welke gelegenheid is deze  

schoen ontworpen?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

B: Wat is de voor- en achternaam van de Lithse vrouw die deze schoen ontworpen heeft? 
 

____________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 

Kunst of kitsch? Voor ons is het in ieder geval kunst.

Waar komen de lapjes vandaan, waarvan dit kunstwerk gemaakt is?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Vraag 2.0

Vraag 2.1

A. B.

Gijs Jheronimus Bosch / Gijs J B

Ter ere van zijn 500ste sterfjaar staat 2016 in het teken  

van Jheronimus Bosch / Jeroen Bosch Jaar

Monique Schraven

De lapjes die gebreid zijn door de deelnemers van 

de Lithse kwis in 2014  / De lapjes komen van de KBO



Lithse Kwis 2016  | Hoofdstuk 2           Algemeen 18

Vraag 2.2

Vraag 2.3

De wereld bestaat uit vele wegen. De een is lang, de ander is kort. Maar er zijn ook bijzondere 
wegen te vinden als je over de wereld reist. Zo zijn er wegen die een apart verhaal met zich mee-
brengen, maar ook wegen die vanwege hun vorm of ligging bijzonder zijn. 

A:  In Engeland rijdt men aan de linkerkant van de weg, behalve in 1 straat. Waarom rijdt men in 
deze straat rechts? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
 
B:   Werelds steilste straat heeft een stijgingspercentage van 35%. Hoeveel meter moet je voor-

uit rijden om 1 meter omhoog te gaan?

____________________________________________________________________________

 
C: Wat is de leeftijd van de oudste verharde weg ter wereld?

____________________________________________________________________________

 
D: Wat is de functie van het enige gebouw dat staat op de kortste straat ter wereld?

____________________________________________________________________________

 
E: Hoeveel bochten heeft Lombard Street in San Fransisco? 

____________________________________________________________________________

Om verder te gaan met deze vraag moet je de uitkomst hebben van een vraag elders in dit boek. 
Een hint om deze vraag te vinden; als je het cijfer van die  bewuste vraag en het cijfer van het 
hoofdstuk bij elkaar optelt krijg je het cijfer 1.

Deel de uitkomst van deze vraag door 1,5.
Plaats nu voor het getal wat je krijgt een 0 en bel dit nummer om een bericht te horen .
Wat is het bericht?

____________________________________________________________

Dit komt uit de tijd van de Hackeny Cabs.  Hierbij konden taxichauf-

feurs de achterdeur aan de rechterkant open maken vanuit de 

stoel, de passagiers stond dan bij uitstappen direct op de stoep.

2,86 meter

4600 jaar oud

 Ook de Kerstman bestaat niet.

8

Hotel
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Dit verliefde koppel gaat trouwen, niks bijzonders zou je zeggen, toch haalden zij hiermee  
de media.  Hij zij ja op een wel heel speciaal aanzoek.

A: Hoe werd hij ten huwelijk gevraagd?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

B:    Op deze nieuwshype werd door verschillende Nederlandse bakkers leuk ingespeeld. 
Wat bakten zij?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Vanuit de verte wordt alles duidelijk, ook bekende bouwwerken in boeiende steden.

We hebben een nieuwe skyline gemaakt van gebouwen uit 5 metropolen. 
Benoem ze van links naar rechts

A: __________________________________            D: __________________________________

B: __________________________________ E: __________________________________

C: __________________________________

 

Vraag 2.4

Vraag 2.5

Door middel van een frikandel speciaal in de vorm  

van een hartje

Een frikandellen taart/vlaai

Berlijn/Branderburger Tor London/Palace of Westminster

Barcelona /Sagrada familiaPraag/Tynkerk

Kuala Lumpur/ Petronas Twintower



?

Lithse Kwis 2016  | Hoofdstuk 2           Algemeen 20

Wat een discussie… Zwarte Piet, witte, gele, rode Piet, veeg Piet en ga zo maar door. Een hele-
boel meningen en letterlijk een heleboel mensen die de Zwarte Piet krijgen toegespeeld.

Welke bekende personen zijn hier als zwarte piet geschminkt? (noem voor- en achternaam)

A: _________________________________ B:_________________________________

D: _________________________________C :_________________________________

E:_________________________________

Vraag 2.6

Sylvana Simons Max Verstappen

Geert Wilders Louis van Gaal

Donald Trump
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Het Nederlandse recht, we horen er allemaal vanaf te weten. Hoe goed is jullie kennis op dit 
gebied? Beantwoord onderstaande vragen volgens het civiel recht.

Een postbesteller van Post.nl,  was belast met het bezorgen van post in een landelijk gebied. 
Daarvoor beschikte hij over een bestelauto waarin hij de post bezorgde. Aangekomen bij een 
bepaald adres stapte de postbode uit de bestelauto en haalde de post voor dat adres uit de 
achterzijde van de bestelauto. Door een windvlaag waaide de post uit zijn handen de rijbaan op. 
Toen de postbezorger, in een reflex, achter de post aan de rijbaan op stapte, werd hij aangereden 
door een passerende auto.

A: Is Post.nl civiel rechtelijk aansprakelijk voor de schade van de postbode?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

B: Bij wie ligt de bewijslast in deze zaak, bij de postbezorger, of bij Post.nl?

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

C:  Een deel van de schade van de postbezorger betrof de  ziektekosten ten gevolge van  
de gebroken arm, verder was ook zijn (prive) telefoon stuk.  Geef van beide schades aan of 
het een geval betreft van  materiële schade of van immateriële schade.

 - Ziektekosten: 

____________________________________________________________________________
  
- Telefoon: 

____________________________________________________________________________

D:  Geef voor beide onderstaande rechtsvormen aan wat de hoogste rechtsprekende  
instantie is in Nederland.

  - Bestuursrecht (m.u.v. belastingrecht) 

____________________________________________________________________________

  - Civielrecht 

____________________________________________________________________________

E: In welke europese stad is het Cour internationale de justice gevestigd? 

____________________________________________________________________________

Vraag 2.7

Ja, Post.nl is verantwoordelijk voor de schade in bovenge-

noemde zaak.

Bij Post.nl (de gedaagde) ivm omgekeerde 

bewijstlast.

Materiele schade

Materiele schade

De Raad van State 

De Hoge Raad 

Den Haag
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Het leek eindeloos lang te duren, de soap rondom de Amerikaanse presidentverkiezingen eerder 
dit jaar. Het was een strijd waarbij door beide partijen flink met modder werd gegooid. Hillary 
zou gesjoemeld hebben met e-mails, Trump werd verweten erg vrouwonvriendelijk te zijn. Wat 
weten jullie nog van deze strijd?

A:  Wie van de kandidaten veroverde de meeste stemmen tijdens de Amerikaanse 
     presidentverkiezingen 2016? 

____________________________________________________________________________

B: Welke democratische kandidaat won in de voorverkiezingen de meeste Superdelegates?

____________________________________________________________________________

C: Welke overheidsinstantie zou volgens Clinton de reden zijn geweest van haar verlies?

____________________________________________________________________________

D:  Een van de kandidaten moest de campagne tijdelijk schorsen i.v.m. gezondheidsproblemen 
waarvoor  antibiotica werd voorgeschreven. Voor welke aandoening was dit?

____________________________________________________________________________

E:  Trump gaf tijdens de campagne aan dat hij niet bij voorbaat wou toezeggen of hij de uitslag 
al dan niet zou accepteren. Hij behield zich het recht om bij twijfel de uitslag gerechtelijk te 
betwisten.  Mocht de uitslag onbetwistbaar duidelijk zijn, dan zou hij deze wel zonder meer 
aanvaarden. Onder welke voorwaarde zou Trump de uitslag ook onbetwist accepteren?

____________________________________________________________________________

We rijden wat af tijdens onze (ski) vakanties. Onderweg zijn kentekens vaak een bron van ver-
maak. Deze keer niet.  Ieder kenteken is een berekening die jullie zelf mogen uitvogelen.  
Er is logica aanwezig, het is aan jullie om deze te ontdekken.

2 aanwijzingen. Er wordt niet geplust en al zeker niet afgetrokken. Alsof we een bergpas op 
rijden, slingeren we de ene keer  van links naar rechts en de andere keer van rechts naar links.
 
Maak de sommen, schrijf de uitkomsten achter het kenteken. Het totaal van alle sommen is 
79627 Getallen achter de komma worden niet gebruikt.

A: _________________________________________________________________________

B: _________________________________________________________________________

C: _________________________________________________________________________

D: _________________________________________________________________________

E: _________________________________________________________________________

Vraag 2.8 

Vraag 2.9 

Hillary Clinton 

Hillary Clinton 

FBI

Longontsteking

In het geval dat hij won.

a) 501

b) 3

c) 17384

d) 47588

e) 14151
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HOOFDSTUK 3
DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST
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Vraag 3.0

     A: _____________________

Hij valt altijd al ruim voor Sinterklaas op de deurmat.  Het grote Intertoys speelboek.
Menig kind kent hem van top tot teen, verlanglijstjes worden gemaakt, knippen  
plakken. Nu maar hopen dat niet alles verknipt is....

Op welke bladzijde van het speelboek van 2016 staat dit speelgoed.

B: Wat kost een Mechanica Laboratorium?

_____________________ _____________________ _____________________

77

27,99
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Clowns, vanoudsher kindervrienden. Al probeert de Terror-clown  dit beeld danig bij te stellen. 
Gelukkig is hij in Lith nog niet gesignaleerd. Dus wij gaan hier wat verandering in aanbrengen.
 
Welke clowns zijn onderstaand afgebeeld?

Vraag 3.1

A: _________________________________ B:_________________________________

D: _________________________________C:_________________________________

E:_________________________________

The Joker Pipo de Clown

Bumba IT /Pennywise

Ronald McDonald



Lithse Kwis 2016 | Hoofdstuk 3           De jeugd heeft de toekomst 26

ABC

Vraag 3.2

Vraag 3.3

Vraag 3.4

Computerspellen niet meer weg te denken uit deze tijd. Ieder jaar zijn er weer andere  
verslavende spellen. Zo was er dit jaar een spel dat gespeeld werd door jong en oud.  
Pokemon Go was de hype van afgelopen zomer!

A: Wat was de eerste Pokemon van Ash?

_________________________________________________________________________________ 

B: Voor de echte kenners: Welke vogel komt het meeste voor in het spel 

_________________________________________________________________________________

iPhone, Galaxi, Huwai, De smartphone!!  
We kunnen echt niet meer zonder, want 
naar het schijnt, kijkt een smartphonegebruiker 
meer dan 220 keer per dag op zijn toestel.

Hoevaak zie je het cijfer drie op deze schermafdruk?

_____________

Knopen zijn er in allerlei soorten en maten. Maar ook met verschillende betekenissen.  
Zo heb je knopen voor de kleding, zenuwknopen, stropdasknopen, enz.
Wij zijn nu op zoek naar de knopen in touw.  

 
In de tas tref je 2 stukken touw, leg hier de volgende knopen in en lever die samen met het 
kwisboek in.  

A. Platte knoop

B. Halve steek

    

Pikachu

Pidgey

19
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Buitenspelen wordt een unieke gebeurtenis, want de vele computergames en iPads zorgen er-
voor dat de kinderen liever binnen spelen, terwijl er buiten nog veel speelmogelijkheden zijn.

Hieronder zie je 5 details van speeltuintjes van de voormalige gemeente Lith.
Welke straat/plein en plaats hoort bij welk speeltuintje?

 

J

Vraag 3.5

A: _________________________________

___________________________________

C: _________________________________

___________________________________

E: _________________________________

___________________________________

D: _________________________________

___________________________________

B: _________________________________

___________________________________

Leeuwkesgraaf/Wildseweg 

Het Wild

Melkdam /Ravenshof

Lith

Pastoor Roesweg

Maren-Kessel

Kleine Eng

Lithoijen

Weverstraat

Oijen
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Creativiteit!! Bij sommige kinderen wordt het met de paplepel ingegeven of het  
is genetisch aangelegd. 

Wat is de naam van onderstaande creatieve (kinder) technieken?

A: _____________________

G: _____________________

D: _____________________ E: _____________________ F: _____________________

J: _____________________

B: _____________________

H: _____________________

C: _____________________

I: _____________________

Vraag 3.6

Filigraan

Bumchems 

Magisch zand 
super/play sand Punneken Loamen

Spirografh

Ministeck

Playmais

Foamklei

Strijkkralen
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Hoewel de plaatjes aan de moderne kant zijn, is dit toch echt een tijdverdrijf dat vroeger dage-
lijks in de krant stond. Zoek de verschillen!!
Ogenschijnlijk lijken de afbeeldingen identiek. Maar schijn bedriegt?
Als je er goed naar kijkt zijn er toch echt verschillen.
 
Hoeveel verschillen kun je tussen de onderstaande afbeeldingen ontdekken? 
Je moet als antwoord  het juiste aantal verschillen aangeven en niet wat de verschillen zijn.

Aantal verschillen =...........................

 

Vraag 3.7

13
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ABC

Oorlogje spelen is van alle tijd en tegenwoordig gebeurd dat ook vaak online. Hoe goed zijn jullie 
thuis in de online game wereld?

      1      2

     3
A. Uit welk spel komen de bovenstaande screenshots?

---------------------------------------------------------------------------------------

B. Geef van alle 3 de tanks;  de naam; de nationaliteit; en het niveau van de tank zoals  deze 
     in de Nederlandstalige versie van het spel is geclassificeerd. 

C. In de app stores van zowel Google als Apple zijn talloze spelletjes te vinden. 
     Hieronder vind je een aantal woorden die allemaal slaan op 1 van deze apps. 
      Levend lijk
 Hardlopen
 Hoorspel
 Crowdfunding
    De vraag: Welk cijfer kun  je vinden in de naam van de ontwikkelaar van dit spel?
 

D. Van welk  populair/irritant  onlinespel zijn onderstaande karakters?
     Mr.Toffee , Tiffi, Odus, Yeti

Vraag 3.8 

        :  Naam                Land                  Niveau
   1.__________    __________    ___________
 
   2.__________    __________    ___________ 

   3.__________    __________    ___________

_________________________________

 _________________________________

  World Of Tanks

 6 (of zes of six)

  Hetzer,   Duits,        Niveau 4

 Type 91,   Japans,     Niveau 3

 T-34-85,   Russisch  Niveau 6

Candy Crush Saga
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De jeugd van tegenwoordig mixt wat af: muziek, drankjes. Op YouTube wordt er met  
verschillenden mixen geëxperimenteerd.. Welk product levert het op de juiste manier van mixen 
van onderstaande ingrediënten op:

A: 1 deel cement, 2 delen zand en 3 delen grind (plus wat water).

_____________________ _____________________ _________________________________________

B: Scheutje apfelkorn naar smaak spa rood toevoegen.

_____________________ _____________________ _________________________________________

C: Zwarte zwaardwalvis en een tuimelaar.

_____________________ _____________________ _________________________________________

D: Velgenreiniger, Gootsteenontstopper, gedestilleerd water.

_____________________ _____________________ _________________________________________

E:  Rode wijn, Ouzo en Cola.

_____________________ _____________________ _________________________________________

Vraag 3.9 

Beton

Paardenkut

Walfijn

GHB

Pallas
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HOOFDSTUK 4
Ontdek je Plekje



?
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In de gemeente Lith hebben mensen vele vaardigheden ontwikkeld waar menig mens geen weet 
van heeft. Zo heeft een Lithse ambachtelijke steenhouwer zijn verhaal gedaan in de krant. Maar 
wat weet jij er van?

A. Hoe heet de ambachtelijke steenhouwer uit Lith? (voor- en achternaam.)
B. Waar komt hij oorspronkelijk vandaan?
C. Voor welk gemeentelijk plan maakte hij onder andere beeldhouwwerken?
D. Door wie is het stuk in de krant geschreven?(voor- en achternaam.)
E.  Wie zag in deze man de ideale man om deze beeldhouwwerken te maken? 

(voor- en achternaam.)

A: ______________________________________________________________________________

B: ______________________________________________________________________________

C: ______________________________________________________________________________

D: ______________________________________________________________________________

E: ______________________________________________________________________________

       De voormalige gemeente Lith kent vele prachtige gebouwen. Maar geen van die gebouwen  
                       is zonder deur. Anders kun je niet naar binnen en ook niet naar buiten!!!
 
       Weten jullie welke deuren op de foto’s staan ? (Straatnaam/plein en plaatsnaam benoemen.)
  

     STRAAT    A:____________________                   B:_____________________           C:_____________________

     PLAATS    A:____________________            B:_____________________           C: _____________________

STRAAT       D:____________________             E:______________________

NAAM       D:____________________          E:______________________

 

Vraag 4.0

Vraag 4.1

Cor van Oosterhoud

Den Haag

Padenplan

Mari van Rossem

Noud Bongers

Antoon Coolenplein               Prel. v.d. Berghplein   Bernardweg 

Lith      Lithoijen      Oijen

Past. Roesweg     Past van de Weerdtstraat  

Maren-Kessel    Teeffelen
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Vraag 4.3

Geloof het of niet!Veel beroepen hebben een patroon/ beschermheilige die hen moet behoeden 
tegen alle onheil. Er zijn beroepen die ogenschijnlijk zo bang zijn voor naderend onheil dat ze 
meerdere beschermheiligen nodig denken te hebben. 

Onderstaand tref je 5 samengestelde beroepsgroepen. Zoek van iedere samengestelde  
beroepsgroep de gemeenschappelijke patroon-/beschermheilige.

A. Edelsmeden, Bakkers en Mijnwerkers
B. Schrijvers, Kleermakers en Journalisten
C. Kopersmeden, Wijnbouwers en Bierbrouwers
D. Grafdelvers, Managers en Slagers
E. Bakkers, Metselaars en Leerlooiers
 

A: __________________________________________________

B: __________________________________________________

C: __________________________________________________

D: __________________________________________________

E: __________________________________________________

Er doen vele verhalen de ronde over mensen die in steen veranderen. Soms geholpen door een 
beeldhouwer die een replica maakte van een al dan niet nog levende persoon, maar soms ook 
door bovenmenselijke krachten.

Over deze formatie gaat de 
legende dat ze volgens de wet 
niet mochten trouwen en ter 
bescherming in steen zijn 
veranderd.

A. Over welke bekende formatie hebben we het hier? 
 
_______________________________________________________________________________ 

B.  Wat is de naam van elke rots ?
 
_______________________________________________________________________________

Vraag 4.2

ABC

ABC

Agatha

Franciscus

Vitus

Antonius

Blasius

The Three Sisters

Meehni, Wimlah en Gunnedoo.
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"Als het kalf verdronken is dempt men de put". In de voormalige gemeente Lith zijn nog een aantal,  
al dan niet gedempte, putten. 

Noem de straatnaam, huisnummer en plaatsnaam waar de onderstaande putten zich bevinden.                     

  A    B    C

     D                     E

A: STRAAT:________________________________HSNR:____PLAATS:______________________

B: STRAAT:________________________________HSNR:____PLAATS:______________________

C: STRAAT:________________________________HSNR:____PLAATS:______________________

D: STRAAT:________________________________HSNR:____PLAATS:______________________

E: STRAAT:________________________________HSNR:____PLAATS:______________________ 

Vraag 4.4

ABC

 Kesselsedijk       24   Kessel

 Zomerstraat        2   Lith

 Oijense Boven(beneden)dijk     56   Oijen

 Provincialeweg       48   Maren

 Batterijstraat        3   Lithoijen
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We willen droog naar de overkant. Daarvoor worden er overal in de wereld bruggen en overgan-
gen gebouwd.
 
Wat is de naam van  de rivier, gracht, vaart of kanaal die onder de bruggen stroomt?

A:_________________________

D:_________________________

G:_________________________

I:_________________________

B:_________________________

E:_________________________

H:_________________________

J:_________________________

C:_________________________

F:_________________________

Vraag 4.5

Bergsche Maas

Lek

Amstel

Waal

Zuid-Willemsvaart

Oude Gracht

Moezel

Amsterdam Rijn kanaal

Waal Rijn
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Plaatsnamen kunnen soms met een dubbele betekenis gebruikt worden.
 
Vul in de onderstaande zinnen een Brabantse  plaatsnaam in om een goed lopende zin te maken.
Als voorbeeld hebben we vraag A,  al voor je ingevuld. Een krijgertje dus!

A.  Kleren kopen betekent kledingwinkel in en uit en vaak koop je te veel. Ook nu kwamen we weer 
thuis met een BOXMEER.

B. De wasmachine was nog niet helemaal gevuld dus haalde moeder nog vlug 
     het ............................................. zodat de lakens er nog bij konden. 

C.  Er kwamen  wel erg veel reacties binnen op de advertentie. Dat kwam waarschijnlijk door                  
het ...................................

D.  Vanwege de omvang en de  ................................................  kon het  beeld niet binnen geplaatst 
worden.

E.  Dat ik voor de ......................................... en uiteindelijk kies voor een route langs de Maas is  
gebaseerd op persoonlijke voorkeur. 

F.  Gelukkig heeft mijn vliegtuig drijvers en is het geen probleem als ik op ................................... .     
Maar dan moet die wel kalm zijn.

G.  Er leek geen eind aan te komen; wat is dat een ...................................... om de plaats van  
bestemming te bereiken.  

H. Je moet er echt .............................  van zijn. Anders word je niet toegelaten tot deze club. 

I.  Het is veel beter dat ik .............................................. want straks heb ik de wind niet mee.  

J.  Niet alleen in de keuken, maar ook in de berging hebben ze een .................................... staan.

Van sommige enge plekken krijg je wel eens kippenvel. 
Wat voor enge internationale  plekken zie je op onderstaande afbeeldingen? Geef naam en land

Vraag 4.6

Vraag 4.7

A:_________________________

A:_________________________

B:_________________________

B:_________________________

Naam

Plaats 

C:_________________________

C:_________________________

D:_________________________

D:_________________________

E:_________________________

E:_________________________

Naam

Plaats 

Ilands of the Dolls

Mexico

Hill of Crosses

Litouwen

Gulliver's travel park

Japan

Bedaf

 Hoogeloon

 Standdaarbuiten

 Waalwijk

 Zeeland

Lith

Nuland

Langeweg

Gastel/Oventje

Kasteel Nottebohm

Belgie

Poveglia 

Italie
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Vraag 4.9

Elk monument heeft een reden van bestaan, dit wordt meestal door middel van een gedicht in 
mooie woorden verteld. Onderstaand gedicht dat bij zo’n monument staat is in 2016 onthuld in 
de Gemeente Lith. Ben je er geweest dan is deze vraag eenvoudig te achterhalen.

Welke woorden moeten er op de puntjes worden ingevuld?

Aangespoeld, .....(1).......,
Uit het ijs getrokken, gecrepeerd
Wij mochten geen naam hebben
Of waren te ver heen
Hier rusten wij
Geen vel meer, enkel  .....(2).....

Hier krassen nu de raven
Op onze stille graven.
Het zou ons zeer bekoren,
Mochten wij een .....(3)..... van u horen.

1.............................................        2..................................................        3...........................................

Een van de makers van de Lithse Kwis heeft een wandeling gemaakt, maar van een aantal dingen 
is hij vergeten hoe het nou was.  In het verhaal staan daarom letters in plaats van de tekst.  
Vul onder het verhaal de onbrekende gegevens in. 
 
Ik loop de Hoeve uit en ga linksaf de Past. Van Hapertstraat in en daarna rechtsaf het Antoon 
Coolenplein op. Rechts van mij staat een hele hoge toren met een hoogte van …(A)…. meter. 
Verder lopend kom ik in de Pastoriestraat. In het eerste huis aan de rechtse kant was vroeger 
toch een …..(B)….. gevestigd? Nog lang voor dat dit pand van de Cis was. Die eigenaar die 
heette met zijn achternaam toch…(C)….? Ik draai maar weer om en loop naar het Marktplein 
en in gedachten verzonken denk ik aan vroeger. Hier links was toch een horeca zaak waar ze 
friet verkochten? Deze zaak was van de familie …..(D)….. Verder gaat mijn wandeling en ik zet 
koers naar de Molenstraat waar aan de linkse kant het mooie huis met de naam de Beerse Borgh 
staat. De familie …….(E)…… woonde hier. Ze hadden een dochter die Joke heette. Als ik mijn 
wandeltocht voort zet zie ik links de tuin van Smeets en iets verder een nieuw wijkje.  Vroeger 
konden wij hier appels “eten” . De eigenaar ….(F)…….. (voor en achternaam) zag het toch niet 
want zijn huis stond aan de dijk. Je kunt er nu boeken kopen. Als ik mijn tocht vervolg komt al 
snel aan de linkerkant de trots van Lith, de prachtige molen Zeldenrust. Als ik er omheen loop 
kom ik bij de ingang waar karren met graan naar binnen gingen en de zakken meel naar buiten 
kwamen. Een goede metselaar heeft hier ooit 2 mooie schuine muren gemetseld. Daar is een 
stukje oude metselkunst in verwerkt wat ze ook wel …..(G)……  noemen. In de jaren ‘70 woon-
de naast de molen de molenaarsfamilie …..(H)….  Terug naar de Molenstraat wandel ik richting 
Lithoijen. Aan de linkerkant is bouwbedrijf van der Maazen gevestigd. Vroeger stond hier toch 
een ander bedrijf? Als ik me niet vergis was dit een ….(I)….. /………bedrijf. Ik loop verder 
naar Lithoijen ik ga via de Molenweg naar de Valkseweg en recht voor me staat een prachtige 
boerderij. Helaas is het donker en kan ik de naam niet lezen die op de gevel staat op. Maar jullie 
weten vast wat op de gevel staat ……(J)…..

A ............................................................................... F ........................................................................

B................................................................................. G........................................................................

C................................................................................. H........................................................................

D................................................................................. I..........................................................................

E................................................................................. J.........................................................................

Vraag 4.8

  gehangen   been    liedje    

   

63 meter

Bakker

Jacobs

Balvers

Wegerif/Weergrif

Klaas de Poot

Boerenvlecht

Van Eerd

Tuinders/varkens

Scheurheuvel
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HOOFDSTUK 5
Huh?!
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Auto’s zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Soms zijn ze handig, andere keren 
kunnen ze lelijk in de weg staan.

A) Welk nummer is verborgen onder de auto? 
 
-----------------------------------

B) Wat hoort er onderstaand op de plaats van het vraagteken te staan?
       1    3    5
       2    4    ? 

-----------------------------------

Vraag 5.0

Vraag 5.1 Zijn jullie goede vrienden met de concurrerende teams en zijn ze te vertrouwen? Ieder team 
heeft bij het ophalen van het kwisboek een blad in de tas gekregen met daarop een letter. 
Deze letter is één deel van een 5-letterig  woord dat gevormd moet worden. De andere letters 
hebben de verschillende teams.

TIP: Het cijfer wat erbij staat vermeld is de positie van de letter in het woord.

Vul onderstaand het antwoord in. En lever dit antwoord ook in fysieke vorm aan bij het inle-
veren van het kwisboek.

______________________________________________________________________________

Vraag 5.2 Vaak is het een kwestie van goed lezen en tellen om tot een juiste oplossing te komen. Zo ook 
met de onderstaande vragen.

Vertrekkend uit Teeffelen op weg naar Oss komt Henk samen met zijn hond een groep van 20 
vrouwen tegen. Iedere vrouw heeft een kinderwagen waarvan  in 1 wagen een drieling ligt, in 
3 andere kinderwagens ligt in iedere wagen een tweeling. In overige wagens ligt 1 baby per 
wagen. Iedere baby heeft om zijn polsje een rammelaar. Drie van die rammelaars hebben twee 
bellen en de overige hebben een bel. Daarnaast zit aan de helft van alle kinderwagens een hond 
vast.
 
A: Wat is het totaal van het aantal mensen, dieren en voorwerpen die naar Oss gingen?

_________________________________________________________________________________

B:  Het is een druilerige woensdag als over de dijk een man met zijn paard Lith binnen komt.  
Omdat hij bij Cafe de Poot, in tegenstelling tot vroeger, niet kan overnachten, rijdt hij snel 
door de regen terug naar Maren-Kessel en boekt daar een uurtje later een Bed en Breakfast. 
Op vrijdag vertrekt hij richting Oss en toch is hij maar 1 dag in Maren-Kessel  geweest. 

     Hoe kan dat?

_________________________________________________________________________________

 

R

87

Appel

Twee (Henk en zijn hond) De rest kwam hij tegen

Zijn paard heet vrijdag. / rekenkundig in tijd is donderdag ook goed.
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Je ziet ze niet maar ze zijn overal aanwezig. Nuttig, onschuldig maar ook ziekmakend. We heb-
ben het hier over bacteriën.

A. Hoe heet de grootste veroorzaker van blaasontsteking. Volledige Latijnse naam noteren.

_________________________________________________________________________________ 
 
B. Bacterie is bekend als "ziekenhuisbacterie", is zeer besmettelijk en ongevoelig voor een 
groot aantal antibiotica. Wat is de volledige benaming van deze bacterie? 

_________________________________________________________________________________ 
 
C. In Nederland is een grote uitbraak van de veteranenziekte geweest. In 1999 werden op de 
West-Friese Flora 200 mensen ziek en overleden 32 mensen. Deze besmetting bleek door be-
smet water uit bubbelbaden te zijn ontstaan. Hoe heet de bacterie die deze ziekte veroorzaakt?

_________________________________________________________________________________ 
 
D. Wat is de Latijnse volledige benaming van de bacterie op foto 
nummer 1:                 

________________________________________________________ 

E. Wat is de Latijnse volledige benaming van de bacterie op foto 
nummer 2:

_________________________________________________________
 

Dit is een opdracht voor de wiskundige en technische tekenaars. Hier is een technisch figuur 
weergegeven dat wiskundig volmaakt getekend kan worden. Moeilijk? Hoe makkelijk kan het 
zijn, het antwoord staat namelijk al gegeven.

De tekening staat op de volgende pagina!!

Teken het wiskundig figuur, zoals aangegeven in het rode kader, precies na in het veld. Doe dit 
op ware grootte in het zwarte assenstelsel van de punten A en D aan de rechterkant. Gebruik 
cirkels met een diameter zoals is aangegeven op de tekening. De maximale tolerantie is 
plus/minus 2 millimeter.

 

Vraag 5.3

Vraag 5.4

ABC

Escherichia coli

 

Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) 

 

Legionella pneumophilia 

Streptococcus (species/pyogenes) 

 

Staphylococcus (aureus)
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1
2
3
4 6

5 55
56
57

58
60

7
8

9

10

11

12
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Pindakaas, wie is er niet groot mee geworden? Nou.......... de Chinezen! 
 
Als alle Chinezen  per dag 1 boterham met Calve pindakaas zouden eten, dan gebruiken ze veel 
grote potten Calve 650 gr pindakaas! Wanneer je na een dag al die potten op elkaar zou stapelen 
dan heb je flink wat kilometers aan potten. Hoeveel dagen zouden de Chinezen pindakaas moe-
ten eten om de lengte van hun beroemde muur te overtreffen.

__________________________________________________________________________

Vraag 5.6 Er is veel beweging in autoland, de ene 15% bijteller na de andere Hybride komt op de markt. 
Mooi is daarbij altijd een kwestie van smaak.  

Wij waren getuige van een botsing waarbij 5 auto’s op elkaar knalden. Gelukkig geen gewon-
den..;-. Wel ontstond er een prachtig nieuw model. Kun jij zeggen welke merken bij deze botsing 
betrokken waren en dit nieuwe model vormen? Merken weergeven in alfabetische volgorde!  

 
 

A._________________________

B._________________________

C._________________________

D._________________________

E._________________________

Vraag 5.5

ABC

2 dagen 
(1,4 miljard Chinezen smeren 15 gram pindakaas op brood. Grote pot Calve is 650 gr. Dit 
zijn 43,333 porties per pot. 1,4 mld / 43,3333 porties zijn 32.307.940,830 potten. Lengte 
van een pot is 13,8 cm Is 4.458,49 km aan potten per dag. De Chinese muur is 6000 km 
lang. Ze moeten dus minimaal 2 dagen pindakaas eten

BMW

Mercedes

Porsche

Tesla

Volvo
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Rekenenen, makkelijk of moeilijk?

Vraag:  1+1+1= ?

A:  Beantwoord de vraag uitgaande van het decimale getallenstelsel:

___________________________________________________________________________ 
 
B:  Beantwoord de vraag uitgaande van het binaire getallenstelsel (gebruik ook 
     de binaire notatie voor je antwoord).

___________________________________________________________________________ 

C:  Beantwoord de vraag uitgaande van de Booleaanse algebra.

___________________________________________________________________________

D: Werk de haakjes weg van onderstaande formule:
     (a - 3b) (2a - 2b)

___________________________________________________________________________

E: Los onderstaande som op
 0 dB(A) + 0 dB(A)  =

___________________________________________________________________________

Vraag 5.8

Vraag 5.7

Logica is eenvoudig. Johan Cruijff heeft dit zelfs tot een kunst verheven. Maar dat logica door 
zijn eenvoud toch moeilijk kan zijn...  is logisch.

A. Annie is net zo oud als Eva was toen Annie half zo oud was als zij over tien jaar zal zijn. 
     Eva is net zo oud als Annie zal zijn wanneer Eva twee keer zo oud is als Annie was, toen 
     Eva half zo oud was als de som van hun huidige leeftijden.
     Hoe oud zijn Eva en Annie?

 ___________________________________________________________________________ 

B. Een oude Bakker ligt op sterven en wil zijn 17 bakkerijen verdelen onder zijn 3 dochters. 
     Anne, de oudste dochter, krijgt de helft van de bakkerijen. Anke, de tweede dochter, krijgt
     een derde van de bakkerijen. En de jongste, Eva, krijgt een negende van de bakkerijen.
     Gezamenlijk proberen ze het bezit eerlijk te verdelen, maar kunnen niet tot een besluit 
     komen omdat 17 niet deelbaar is door 2, 3 of 9. Het gevolg is een heftige discussie. 
     Op dat moment komt Oom Brutus (die zelf ook een bakkerij heeft) langs  en zegt:  
     “Dames, maak geen ruzie, ik zal jullie helpen de 17 bakkerijen te verdelen.”

Hoe verdeelt Oom Brutus de erfenis van 17 bakkerijen over de drie dochters naar de wens van 
de dochters?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3

11 

 1

2a^2+3b^2-2ab-6ab

3 dB(A)

Eva is 30 jaar en Annie 40.

Brutus telt eerst zijn eigen bakkerij erbij. Aantal wordt dan 18.

Anne krijgt 18/2 = 9 Anke krijgt er 18/3 = 6 Eva krijgt er 18/9 = 2

9+6+2= 17 bakkerijen. De 18e bakkerij is weer van Oom Brutus.
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Vraag 5.9 Hoe goed zijn jullie thuis op het internet? 

A: In welk land staat de server met het IP adres: 37.59.41.190 ? 

___________________________________________________________________________

B: Is bovenstaand IP-adres een ip4 of een ip6 adres?  

___________________________________________________________________________
 
C:   Welke poort staat open op deze server (zoek in de range van 1 t/m 80) en voor welk protocol 

word deze poort vaak gebruikt?

___________________________________________________________________________
 
D:   Welke Linux distributie draait er op deze server (bijvoorbeeld: slackware, gentoo,  

red hat, etc)?  

___________________________________________________________________________
 
E: Welke digitale zwarte markt werd er in 2013 door de FBI gesloten? 
 

___________________________________________________________________________ 

Frankrijk

ip4

22, SSH (secureShell)

Ubuntu

Silk Road



Lithse Kwis 2016 | Hoofdstuk 6         Dorpsgebeuren 46

HOOFDSTUK 6
Dorpsgebeuren
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Lith kende in het verleden naast bierbrouwerij “’t Hert”  
nog een fabriek waar het witte goud “melk”  werd  
verwerkt. Bijna iedereen kent het gebouw dan ook als de 
melk- of boterfabriek

Welke tekst staat op de gevel van de fabriek? 

  

________________________________________________________________________________

Je moet op pad om een getal te vinden!

Behalve Reinier zijn alle leden van organisatie van de Lithse Kwis woonachtig in Lith. 
Bij de  woonadressen van deze leden hangt een cijfer achter het raam. 
Het  juiste getal vind je door alle gevonden cijfers achter elkaar te zetten in de volgorde van de 
namenreeks  zoals die in het voorwoord van het kwisboek staan.

Wat is het getal?

_______________________________________________________________________________

De overkant is er altijd, aan welke kant van de Maas je 
ook staat.  En wil je naar de overkant dan kan dat via 
een brug of.........  de  veerpont(en). 
Hoe is jullie kennis van de veerponten?

A: Tussen welke gemeenten vaart het pont in Lith?

______________________________________________

 
B: Wat is de totale lengte (incl. kleppen) van de pont in Lith?

________________________________________________________________________________
 
C: Hoeveel uur vaart(heeft gevaren) het Lithse pont in 2016? 
      Uren dat het pont gestremd was niet in mindering brengen.

________________________________________________________________________________

D: Hoe duur is een 40-strippenkaart voor een personen busje met 6 personen en daarachter 
      een caravan?
 
________________________________________________________________________________
E: Wat is de naam van de pont Alphen-Oijen?
 
________________________________________________________________________________
 

Vraag 6.0

Vraag 6.1

Vraag 6.2

ABC

327325241

Stoomzuivelfabriek de Maaskant

Oss en West Maas en Waal

 

31.90 meter     (moet exacte lengte zijn)

6351 uur

68,00

 

Tonnie de Blank
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De voormalige gemeente Lith telde in het verleden talloze evenementen, veel ervan zijn verdwe-
nen of eenmalig geweest. 

Noteer het juiste jaartal bij de foto van het evenement.

Vraag 6.3

A:_________________________

D:_________________________

G:_________________________

I:_________________________

B:_________________________

E:_________________________

H:_________________________

J:_________________________

C:_________________________

F:_________________________

2013

2008

2005

2009

2007

2004

2013

2006

2010 2008



?
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Vraag 6.4 Hoe vaak ben je al langs de Molen in Lith gereden of gelopen ? Elke keer staat deze Molen er 
prachtig bij. Maar hoe goed heb je de Molen echt bekeken

Elke wiek heeft een windvanger die is gemaakt van een houten geraamte. 
Hoeveel rechthoekige gaten, van dit houten geraamte, heeft één wiek. 
 
___________________________________________________________________________
 

Soms kan een toilet gespreksonderwerp van de dag zijn. Het afgelopen jaar heeft de organisa-
tie van de Lithse Kwis diverse publiek toegankelijke toiletten in de voormalige gemeente Lith 
bezocht.

Weet jij in welk gebouw de onderstaande toiletten zich bevinden?

Vraag 6.5

Vraag 6.6

A:_________________________

D:_________________________

B:_________________________

E:_________________________

C:_________________________

Alle kermismaandagen hebben een speciale betekenis in de voormalige gemeente Lith. Zo heeft 
onder andere Oijen een braderie, in Lith staan ze in de vroege uurtjes al op het Marktplein en 
heeft Lithoijen de All Stars band die een optreden verzorgd.

A. Welke fictieve groep was als support act aanwezig op de kermismaandag in Lithoijen van 
2016?

_________________________________________________________________________________
B. Wat is de naam van de persoon die verkleed was als hun leider? (voor- en achternaam)

_________________________________________________________________________________

28*3+2=86 gaten

De Hoeve

Wildse Hut Leeuwerik

Raadhuis (Lithoijen)  Hertog Jan

De Smurfen

Jan-Willem van Kilsdonk (Grote Smurf)
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Vraag 6.7

Vraag 6.8

 
Stille getuigen…….

A:  Volgens een “ stille getuige” heeft Lith dit jaar een gedenk-en feestdag, die speciaal in Lith 
gehouden had kunnen worden, aan zich voorbij laten gaan. Over welke gedenk- en feestdag 
hebben wij het?

_________________________________________________________________________________
 
B: Wat was volgens de “ stille getuige” de grote blikvanger van de festiviteiten?

_________________________________________________________________________________
 
C: Wat is de rol van de Fransen en Zwitsers in dit verhaal rondom de gedenk- en feestdag?

_________________________________________________________________________________
 
D: Op welke dag (datum ) was deze gedenk- en feestdag?

_________________________________________________________________________________
 
E: Op welke landgoed bij de Vecht werd deze gedenk- en feestdag wel gevierd?
 
 
________________________________________________________________________________
 

 
 
Brandweer Lith had een open dag 

Wat weet je van ons brandweerkorps: 
 
A: Wanneer hadden ze de open dag in 2016?

________________________________________________________________________________
 
B: Waar kwam de mooie oude brandweerauto vandaan die daar stond?

________________________________________________________________________________
 
C: Er stond ook een splinternieuwe bluswagen, van welke post was die?

________________________________________________________________________________
 
D: Er was een bijzonder voertuig  op de open dag aanwezig. Wat voor functie heeft dit voertuig?

________________________________________________________________________________ 
 
E: Wat heeft de post Lith dit jaar nieuw gekregen en moeten zij voortaan bemensen?
 
 
________________________________________________________________________________
 

Wereldvismigratiedag

de nieuwe visdoorgang in de afsluitdijk

1 vistrap bij de stuw in lith is gemaakt naar Fransmodel en de andere naar Zwitsers model

 
21 mei 2016 (zonder jaartal is ook goed)

Landgoed Singraven

19-6-2016

 

Oss
 

Liempde

 

Waterwagen (water aanvoeren)

 

Reddingsboot (brandweerredvaartuig)
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Vraag 6.9  
Dit jaar bestond Kinder Vakantie Werk 50 jaar en ter ere daarvan is er een echte KVW Glossy 
verschenen.

A:  Wie staat er in z'n blote kont in deze glossy?

________________________________________________________________________________

B: De eerste bijeenkomst van KVW was in het klooster achter de kerk in Lith, wie waren daar 
     allemaal bij?
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 
 
 

Paul van Es

 
 
Zuster Clemens, Zuster Respicia, Pastoor Ariaans en 

maatschappelijk werkster juffrouw vd Donk, Hans Bok
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HOOFDSTUK 7
Muziek



Lithse Kwis 2015  | Hoofdstuk 7           Muziek 53

?

Met regelmaat hoor je liedjes waarvan de buitenlandse teksten letterlijk zijn vertaald naar het 
Nederlands. Soms valt dat goed uit, maar er zijn gevallen bekend die niet om aan te horen zijn.
Onderstaand tref je ook zo'n vertaalde tekst die met geen mogelijkheid meer in de melodielijn te 
krijgen is. De poging tot verdere vertaling is dan ook snel gestaakt.

De tekst:
Ik ben een marionet, een stumper, een piraat, een dichter, een pion en een koning geweest.

A. Wat is de naam van het originele lied waar deze vertaling uit komt?

_____________________________________________________________________
B. Wie zong het de Nederlandse top 40 binnen? (Voor- en achternaam.)

_____________________________________________________________________ 
C.  Noem de twee bijnamen van hem/haar?

_____________________________________________________________________
D. Wat is de hoogste plaats in de top 40?
_____________________________________________________________________
E. Wie heeft dit lied geschreven? (Voor- en achternamen.)

_____________________________________________________________________

 

Vraag 7.0

De Beatles. Wie kent ze niet. Heel herkenbare melodien en deuntjes. Maar ja, wat is de naam 
ook al weer van dat nummer. 
Ga naarop internet naar https://vimeo.com/196071584 en beluister de tien fragmenten. 
Vul hieronder de fragmenten op de juiste volgorde in:

 
1. Songtitel:____________________________________________________________
 
2. Songtitel:____________________________________________________________ 
 
3. Songtitel:____________________________________________________________
 
4. Songtitel:____________________________________________________________

5. Songtitel____________________________________________________________
 
6. Songtitel____________________________________________________________
   
7. Songtitel:____________________________________________________________
 
8. Songtitel:____________________________________________________________
 
9. Songtitel:____________________________________________________________
 
10.Songtitel:___________________________________________________________
 
    

Vraag 7.1

ABC

ABC

17

Ol' Blue Eyes, The Voice

Dean Kay en Kelly Gordon

Frank Sinatra

That's life

Love me do

Hard days night

Daytripper

Sgt Pepper

I feel fine

I wanna hold your hand

I saw her standing there

Paperback writer

Ob la di Ob la da

Can't buy me love
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Wie kent de uitspraak niet:" Wereld beroemd in Brabant". Daar schuilt altijd het verlangen in 
om echt beroemd te worden. En soms blijkt dat naar jaren "ploeteren" onverwachts ook nog te 
lukken. Zoals ook bij deze band.  Plotseling stond hun filmpje uit 2013 met meer dan 3 miljoen 
views wel heel erg in de belangstelling.

A: Wat is de naam van deze  regionale Band ?

___________________________________________________________________

B: Waar komt deze band oorspronkelijk vandaan?

 ___________________________________________________________________
 

 

Een eerbetoon kan op allerlei manier worden geuit. Maar als je de eer te beurt valt om op deze 
manier in het zonnetje te worden gezet, ben je toch een gelukkig mens.  

       

Benoem de titels van lp/cd die op de ruggen van deze dames zijn afgebeeld, van links naar 
rechts:

A. ___________________________________________________________________

B. ___________________________________________________________________

C. ___________________________________________________________________

D. ___________________________________________________________________

E. ___________________________________________________________________

Vraag 7.2

Vraag 7.3

ABC

Heavy Hoempa

Uden

Atom heart Mother 

Relics   

Darkside of the moon  

Wish you where here

The Wall
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Er was ooit een tijd dat alleen de muziek bepaalde of een nummer een hit zou worden.  
Tegenwoordig is dit haast ondenkbaar. Muziek wordt ondersteund door vaak prachtige  
video-opname die bijdragen aan een hitnotering. 

Noem van de onderstaande afbeeldingen de titels en artiesten.

                     1        2

     3

        4        5
 
 
 
A. Songtitel:_________________________________________Artiest:_____________________ 

B. Songtitel:_________________________________________Artiest:_____________________ 

C. Songtitel:_________________________________________Artiest:_____________________ 

 
D. Songtitel:_________________________________________Artiest:_____________________ 

 
E. Songtitel:_________________________________________Artiest:_____________________  
   

 
    

Vraag 7.4

ABC A.

D.

B.

E.

C.

Sorry       Justin Bieber

Rock DJ      Robbie Williams

spice up your life cip    Spice Girls

Whole Lotta Rosie           AC/DC

 Binnen       Marco Borsato
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Er is een tijd  geweest dat men dacht demonische boodschappen 
te horen in liedjes als die achterstevoren werden afgespeeld. Zelf 
hebben wij die boodschappen niet kunnen ontdekken. Zeker niet in 
nuchtere toestand. Maar het bracht ons wel op een idee. 

Ga op interent naar https://vimeo.com/196071066 voor Deuntje 
verkeerd. Hierin zijn 5 liedjes achterstevoren opgenomen. Noem 
de titel van deze vijf liedjes .

1.  ____________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________
 
3.___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________
 
5. ___________________________________________________________________ 

Hoewel muziekstijlen vaak ver uit elkaar lijken te liggen komt het ook met regelmaat voor dat ze 
een gemeenschappelijk  overeenkomst hebben.

Onderstaand tref je 5 screenshots van bekende nummers. Welk woord komt in alle titels voor?

Het woord is:____________________________________________ ________________________

Vraag 7.5

Vraag 7.6

ABC

 Binnen zonder kloppen

 Een kopje koffie

 Kwestie van geduld / Limburg

 Afscheid

 Tante Julia

girl
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Liedjes roepen vaak beelden op in je fantasie. Nu moet je echter je fantasie laten werken om de 
liedjes te vinden die de onderstaande afbeeldingen oproepen. Let op!!! De afbeeldingen zijn verwij-
zingen en dus geen afbeelding van de hoes van het liedje wat we zoeken.
Welke liedje + artiest zoeken we?

  

 A.      B.      C.

   D.     E.      F.

          G.    H.    I.  
 

      J.

A.   Titel____________________________________ Artiest_____________________________

B.   Titel____________________________________ Artiest_____________________________

C.   Titel____________________________________ Artiest_____________________________

D.   Titel____________________________________ Artiest_____________________________

E.   Titel____________________________________ Artiest_____________________________

F.   Titel____________________________________ Artiest_____________________________

G.   Titel____________________________________ Artiest_____________________________

H.  Titel____________________________________  Artiest_____________________________

I.    Titel____________________________________  Artiest_____________________________

J.   Titel____________________________________ Artiest_____________________________

Vraag 7.7

ABC

1999       Prince
Annie hou jij mijn tassie effe vast   Miggy
Born To Run      Bruce Springsteen
Als het golft      De Dijk
Message in a Bottle     The Police
Moondance      Van Morrison  of Micheal Buble
Sympathy for the devil    The Rolling Stones
Under Pressure    Queen en David Bowie
Vanmorgen vloog ze nog   Robert Long en  Simone Kleinsma

Bad Moon Rising     CCR
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De liefde en liefdesverdriet heeft vele componisten en dichters geïnspireerd tot prachtige ver-
halen en liedjes. De top 2000 staat er vol mee. Wij vertaalden 10 composities en maakten er een 
nieuw lied van… 

In deze tekst zitten 10 composities verstopt uit de top 100 van de top 2000 van jaar 2015, 
noem op volgorde de titel en de artiest/groep van het lied:

Iedere morgen bij het opstaan sterf ik ’n beetje
kan amper op m’n voeten staan

En dan denk ik bij mezelf
Is dit nou de hemel of de hel

Iedereen heeft tijd nodig, tijd voor zichzelf
Weet je niet dat je tijd nodig hebt? Helemaal alleen?

Als je me ooit zou verlaten
nou, ’t leven zou gewoon doorgaan

Heb ik je teleurgesteld?
Een vieze smaak in je mond achtergelaten?

Alle dromen die we koesterden lijken in rook opgegaan
laat ’me ’t in je oor fluisteren

Tja, ik ben geen held
dat is wel duidelijk

Wetenschap en vooruitgang 
spreken niet zo duidelijk als mijn hart

Er is geen twijfel over
Schatje ga en schreeuw ’t uit

Stel je open
alles ligt op je te wachten

A. Titel ____________________________________Artiest_____________________________

B. Titel ____________________________________Artiest___________________________

C. Titel ____________________________________Artiest_____________________________

D. Titel ____________________________________Artiest_____________________________

E. Titel ____________________________________Artiest_____________________________

F. Titel ____________________________________Artiest_____________________________

G. Titel ____________________________________Artiest_____________________________

H. Titel ____________________________________Artiest_____________________________

I.  Titel ____________________________________Artiest_____________________________

J. Titel ____________________________________Artiest_____________________________

Vraag  7.8

ABC

  Sombody to love     Queen

  Hotel California    The Eagels

  November Rain    Guns 'n Roses

  God only Knows    The Beach Boys

  One      U2

  Angie      Rolling Stones

  Thunder Road    Bruce Springsteen

  The Scientist     Coldplay

  Paradise by the Dashboard Light  Meatloaf

  Go your own Way    Fleedwood Mac
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Vraag 7.9  
De onderstaande opdracht is bij de inschrijving meegegeven: Als aan de eis is voldaan, dan 
levert deze vraag 10 punten op.

Maak met je team een remake van een bekende videoclip uit de top 2000 van minimaal 
60- en maximaal 75 seconden. En post deze voor 15 december op de facebook site van de 
Lithse Kwis. 
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HOOFDSTUK 8
In beweging
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Haagse volkjongens kunnen een grote speler worden als ze de juiste keuzes maken. Dit jaar 
kwam zo’n Haagse jongen als spreker langs in een van de kerkdorpen, wat weten julie ervan?

A. Hoe heet deze spreker die in Avanti zijn performance kwam geven? (Voor- en achternaam.)
B. Welke 4 verengingen, organisaties of partijen hadden deze avond geregeld?

A: _______________________________________________________________________________

B: _______________________________________________________________________________

Ondanks dat Nederland schitterde door afwezigheid, vonden wij het toch de moeite waard om 
wat vragen te stellen over het Europees Kampioenschap voetballen van afgelopen zomer. En 
nee, wij vragen niet naar spelers of het eindklassement. Deze vragen richten zich op de vlaggen 
en de geuzennamen van de verschillende landen die hebben mee gedaan aan dit EK.

A. Welk Frans kippenras heeft dezelfde kleuren als de Franse vlag?
B. Wat was de uitslag van Y Dreigiau tegen Repre?
C. Op welke dag speelde Zhovto-Blakytni tegen Norn Iron?
D. Squadra Azzurri speelde tegen la Selección. Uit welke poule kwamen ze?
E. Wat is de geuzenaam van de spelers die spelen onder de vlag met rode achtergrond met een  
     zwarte dierlijke afbeelding?

A.____________________________________________________________________________

B.____________________________________________________________________________

C.____________________________________________________________________________

D.____________________________________________________________________________

E.____________________________________________________________________________

Iedere sport heeft zo zijn eigen beker of trofee die wordt uitgereikt aan het eind van het toer-
nooi. Onderstaand tref je vijf voorbeelden van trofeeën.
Noem van onderstaande trofeeën de bijbehorende toernooien.

           1.   2.  3.    4.     5.

A.____________________________________________________________________________

B.____________________________________________________________________________

C.____________________________________________________________________________

D.____________________________________________________________________________

E.____________________________________________________________________________

Vraag 8.0

Vraag 8.1

Vraag 8.2

?

 Kuq e Zinjtë  / rood en zwarten (Albanië)

NLC’03, MOSA’14, Maaskantse Boys & Ondernemersvereniging Maasdorpen

John van Zweden

 E - D (Italië en Spanje) 

 2 - 1 (Wales - Slowakije) 
 ( Poule) de Bresse

 16 juni (2016) (Oekraïne - Noord ierland) 

  Champions leageu Voetbal
  Wereldkampioen voetbal (Fifa)
 Tennis roland garos / French open

 Tennis Wimbeldon
   Wereld trophy Criket
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Vraag 8.3 In de jaren '80 was deze vorm van sport een echte hype. Hoewel de aandacht wel wat minder 
werd, is deze sport nooit helemaal verdwenen. De volgende begrippen komen er uit voort.
 
Hookipa - Tarifa - Maui - Diamond Head - Taloa

A.  Wat wordt hier hier bedoeld?
B.  Welk merk bracht deze producten?
 

A. ___________________________________________________________________________

B. ___________________________________________________________________________

Nee, dit is geen vraag over Stan Laurel en Oliver Hardy. Deze vraag gaat over twee presentatoren 
die in hun programma een aantal sportonderdelen op de Olympisch spelen van 2016 onder de 
loep namen. Zo ook  het parcours van de wielerwedstrijd in Rio de Janeiro.

A. Wat zijn de namen van  de presentatoren?(Voor- en achternaam.)
B. Wat is de naam van het programma?
C. Wat is het hoogste stijgingspercentage van dit Olympisch wielerparcours?
D. Wat gebeurde er met de presentator toen hij op het hoogste stijgingspercentage fietste?
E. Wat is de naam van de sportpresentator met het grijze haar die zo nu en dan in beeld komt  
     tijdens het programma? (Voor- en achternaam.)

A. ____________________________________________________________________________

B. ____________________________________________________________________________
        
C. ____________________________________________________________________________

D. ____________________________________________________________________________

E. ____________________________________________________________________________

Je hebt optimisten en je hebt OPTIMISTEN. Deze wielrenner behoort tot de laatste categorie.
Hij kan erg hard fietsen, zo bleek tijdens een grote etappekoers. Van meet af aan ging deze 
OPTIMIST in de aanval en na een vooraf geschifte en kansloze genoemde solo-rit  van ruim 170  
kilometer werd hij  inderdaad op 20 meter voor de meet als nog ingehaald en voorbij gereden.

1. Wie is deze wielrenner? (voor- en achternaam.)
2. Welke etappekoers betrof het?
3. En op welke datum leverde hij dit kansloze huzarenstukje?
     
1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________
        
3. ____________________________________________________________________________

       

Vraag 8.4

Vraag 8.5

?

Mistral

Surfplank,(Surfboard, windsurfplank, Windsurfen)

Erik Dijkstra en Frank Evenblij

Bureau Rio (normaal heet dit programma Bureau Sport maar voor deze serie heet het Bureau Rio)

18%

Raakte met wiel in een gootje/stoeprand en viel van de fiets

Theo Reitsma

Tony Martin

De Vuelta

29 augustus 2013
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De resultaten tijdens de Olympische spelen 2016 vielen misschien enigszins tegen, maar toch had 
Team NL verwachte- en onverwachte successen.

Op de afbeeldingen staan sporters van deze successen tijdens de Olympische spelen.

A. Wie is het? (Voor- en achternaam.)
B. Welke sport en onderdeel?
C. Welke medailleplaats in de eindklassering?

 1.     2.   3.   4.

 5.   6.      7.      8.

     
    9.      10.
Samenstelling van het antwoord:
A.  Naam van de sporter. (Voor- en achternaam.)
B.  De sport en specifiek onderdeel. (Bijvoorbeeld judo, en de  gewichts klasse.) 
C.  Welke plaats is behaald in het eindklassement?

Alle 3 de vragen per sporter goed  levert 1 punt op.

1.   A._________________________________B__________________________________C________

2.   A._________________________________B__________________________________C________

3.   A._________________________________B__________________________________C________

4.   A._________________________________B__________________________________C________

5.   A._________________________________B__________________________________C________

6.   A._________________________________B__________________________________C________

7.   A._________________________________B__________________________________C________

8.   A._________________________________B__________________________________C________

9.   A._________________________________B__________________________________C________

10. A._________________________________B__________________________________C________

Vraag 8.6

?

 

 Dafne Schippers    Atletiek / 200meter    tweede

 Dorian van Rijsselberghe   Windsurfen / RS;X-klasse   eerste

 Elis Ligtlee     Baanwielrennen  / Keirin   eerste

 Ferry Weertman    Zwemmen / 10 km buitenwater   eerste

 Marit Bouwmeester    Zeilen / Laser-radiaal klasse   eerste

 Matthijs Buchli     Baanwielrennen / Keirin    tweede

 Nouchka-Fontijn    Boksen / tot 75 kg    tweede

 Sanne Wevers     Turnen / evenwichtsbalk   eerste

 Sharon van Rouwendaal   Zwemmen / 10 km buitenwater   eerste

 Tom Dumoulin     Wielrennen / individuele tijdrit   tweede
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Wielrenners hebben zo ook hun nevenverdiensten. Het is echter twijfelachtig of  voor de wiel-
renner die wij zoeken deze  activiteit hem ooit geld heeft opgeleverd. Wat is het geval?  Deze 
Nederlandse wielrenner heeft ooit een rol gehad  in een stripverhaal. 

1. Wie is deze wielrenner? (Voor- en achternaam.)
2. Wat was de titel van dit stripverhaal?
3. Wat was zijn naam in het verhaal?

1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

We hadden het er al eerder over en we willen zeker geen zout in de wond strooien; maar het is 
helaas een EK voetbal 2016 zonder Nederlands elftal geweest. Een kleine troost, er stonden  wel 
Nederlanders op het veld tijdens dit EK. Geen elftal, maar toch nog altijd 6 medelanders.  

A. Wie zijn deze 6 Nederlanders? (Voor- en achternamen.)
B. Wat was de laatste wedstrijd van dit team?
C.  Wat was de uitslag van deze laatste wedstrijd?
D. Welke baan heeft de frontman van dit team nog meer?
E. Wat was de complete “stand” van dit team over het gehele EK?
 
A. ____________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

B. ____________________________________________________________________________
        
C. ____________________________________________________________________________

D. ____________________________________________________________________________

E. ____________________________________________________________________________
 
 
Tijdens sportwedstrijden worden met regelmaat 
bewust of onbewust de raarste capriolen uitgehaald.
Op de foto zie je een sporter zo'n manoeuvre  maken. 

A. Wie is dit?  (Voor- en achternaam.)
B. Waar gebeurde dit?
C. Wat was de datum?
D. Tijdens welke wedstrijd? 
E. Wat gebeurde hier? (Maak een korte omschrijving 
van de feiten in steekwoorden.) 

A. _____________________________________________________________________________
 
B. _____________________________________________________________________________

C. _____________________________________________________________________________

D. _____________________________________________________________________________

E. _____________________________________________________________________________

   

Vraag 8.7

Vraag 8.8

Vraag  8.9

?

?

?

   Joop Zoetemelk

   Het kostbare Kader

  Joop Zuremelk

 Bjorn Kuipers, Sander Roekel, Erwin Zeinstra, Pol van Boekel,   

Richard Liesveld, Mario Diks.

 Frankrijk – Ijsland

 5 – 2

 Supermarkteigenaar (Jumbo) in Oldenzaal

 12 gele kaarten en 0 rode kaarten

 Ellen van Dijk

 Rio de Janeiro / Olympische spelen

 10-8-2016

 Tijdrit voor vrouwen op de weg.

 Zij raakt van de weg in een beklimming (Windvlaag)
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HOOFDSTUK 9
Multimedia
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Vraag 9.0

Vraag 9.1

In de omgeving worden vele Kwissen georganiseerd. Sterker nog op dit zelfde moment is er 
nog een Kwis gaande. De “Osse Kwis” gaat voor de derde editie. We hebben dan ook een uiterst 
actuele vraag?

Wat is de tweede vraag uit de categorie Carnaval van het Osse Kwisboek 2016?

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________

Jack van Gelder. Wie kent hem niet?  Door zijn optreden op als presentator op TV en commenta-
tor bij de radio is zijn stem en gezicht als combinatie heel herkenbaar. Maar er zijn ook stemmen 
die je dagelijks hoort maar waarvan je het bijhorende gezicht niet zo vaak ziet. Zo'n stem heeft 
altijd iets mystieks. 

Ga op internet naar https://vimeo.com/196071934. Daar staan vijf stemmen, waar het gezicht 
minder bekend van is.
Onze vraag, zet het nummer van het juiste fragment bij de juiste onderstaande foto.

 
 

A._______________________ B.________________________   C._____________________

  D.______________________      E.________________________

Samenwerking op gebied van amusement tussen Lith, Oss  en andere omliggende plaatsen is op 
allerlei fronten  merkbaar. Onderstaand tref je een symbool van zo'n vorm aan waarin Lith ook  
vertegenwoordigd is.

A. Waar staat dit symbool voor?
B. Wat is de naam van de  Lithenaar die hier actief is?
     (Voor- en achternaam.)

A.___________________________________________________________________________

B.___________________________________________________________________________

Vraag 9.2

ABC

?

 Welke twee broers waren beide Stadsprins?

    Fragement  2     Fragment 3       Fragment 5

  Fragment 1        Fragment 4      

 Marcel Lacet     

 Radio Delta     



Lithse Kwis 2015  | Hoofdstuk 9           Multimedia 67

Vraag 9.3
Babyfoto’s, jeugdfoto’s, bij het terugkijken van je eigen foto’s heb je vaak een Oja-momentje.  
Hopelijk hebben jullie dat ook bij de volgende foto’s.

Hieronder vind je 10 kinder/baby foto’s van bekende Nederlander(s). Noteer de namen van de 
perso(o)n(en) die op de foto’s staan. (Voor-en achternaam.)

A. _____________________ B. ______________________     C. ____________________ 
 
  

D. _____________________  E. _____________________               F. _____________________ 

G.  _____________________ H. ______________________             I. ______________________ 

              

     J. ___________________

?

 Doutzen Kroes                   Kim Feenstra     Barry Atsma  

 Yolante Cabau               Arie Boosma      Carise van Houten

  Willem - Alexander  Georgina Verbaan                 Jan en Monqiue Smit

    Silvie Meis         
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In de voormalige gemeente Lith zijn naast de regionale beroemdheden ook nationale 
beroemdheden geboren en opgegroeid.  Zo ook deze bekendheid. We geven prijs dat ze dit jaar 
op nummer 26 van een magazine de cover sierde.
A. Wat is naam van de actrice/zangeres? (Voor- en achternaam.)
B. Wat is de naam van dit magazine?
C. Waar is ze geboren?
D. In welke nieuwe serie heeft ze dit jaar meegespeeld?
E. Welke rol vertolkte ze in een musical bekend om zijn "vet"?

A: ____________________________________________________________________________

B: ____________________________________________________________________________

C: ____________________________________________________________________________

D: ____________________________________________________________________________

E: ____________________________________________________________________________

Een plaatje zegt soms meer dan duizend woorden. Maar er is altijd iemand die de plaatjes vorm 
geeft. In dit geval de striptekenaar. 
Wat zijn de namen van de cartoonist van onderstaande tekeningen?(Voor en achternaam.)

   

A. ____________________________  B. ____________________________     

         C. __________________________ 

D. ____________________________  E. ____________________________

Vraag 9.4

Vraag 9.5

ABC

?

?

Vajen van den Bosch

Veronica magazine

Oijen

Nieuwe tijden

Sandy (in de musical Grease)

   Mario De Koninck                        Marc De Cloedt  

  Sjaak klunder                           Klaas Storme 

      John Reid, Bastiaan Geleijnse, en Jean-Marc van Tol (RGcT) 
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Songfestival, we kennen liefhebbers en critici, waaronder jij wellicht ook hoort. 
Maar mogelijk heb je toch antwoorden op deze vragen over het songfestival.

A. In 1956 was de 1e editie van het Eurovisie Songfestival,  in totaal er zijn er in al die jaren
    1422 nummers uitgevoerd. Hoe vaak kwam het woord ‘liefde’ (in welke taal dan ook) voor 
     in een titel?

B. Startpositie tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival, er zijn al veel onderzoeken 
     naar gedaan. Echter welke startposities hebben nooit geleid tot een winst? Noem de 2 
     startposities

C. In 2016 is de puntentelling van de finale veranderd, beschrijf wat er veranderd is.

D. Tussen welke jaren heeft Italie niet deelgenomen aan het songfestival?

E. Drie landen hebben slechts eenmaal deelgenomen aan de finale van het songfestival. 
     Welke landen zijn dit? 

A: ____________________________________________________________________________

B: ____________________________________________________________________________

C: ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

D: ____________________________________________________________________________

E: ____________________________________________________________________________
 
 
Je kent ze wel; van die “leuke” melodietjes in tv commercials die de hele dag in je hoofd blijven 
zitten. Vaak zijn het bekende nummers, dus voor je het weet zit je ze mee te zingen of te neuriën.
Onderstaand tref je vijf titels waarvan wij de bijpassende reclame merken zoeken:

A. Als de zon schijnt.
B. Right Action
C. Piano man 
D. Feel good
E. Hier encore

A: ____________________________________________________________________________

B: ____________________________________________________________________________

C: ____________________________________________________________________________

D: ____________________________________________________________________________

E: ____________________________________________________________________________

Vraag 9.6

Vraag 9.7

ABC

116

Nummer 2 en nummer 16

In 2016 verandert het puntensysteem waardoor de punten van de vakjury en het 
publiek niet meer gecombineerd maar apart worden gegeven. Voorheen waren 
beide partijen voor de helft verantwoordelijk voor de eindscore. Nu is inzichtelijk 
wie wat heeft gestemd. ‘Het nieuwe stemsysteem garandeert dat het lied dat de 
grootste populariteit geniet van het publiek, twaalf punten zal ontvangen.

Tussen 1998 en 2010

San Marino, Marokko, Tsjechie

Jumbo 

Scoda

NS

KPN / AH

Bose
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Betamax, HDDVD, Video2000. Ooit waren dit soort uitvindingen revolutionair en zouden wereld-
standaard worden op het gebied van geluid- en/of  beeldafspeelapparatuur, zoals bijvoorbeeld de 
CD speler.
Helaas was de werkelijkheid weerbarstiger en draaide ze uit op een flop of teleurstelling.

Onderstaand tref je 5 afbeeldingen van deze, in meer of minder mate, geflopte toestellen en  5 
afbeeldingen van de audio/video geluidsdrager.
Benoem het apparaat (niet de merknaam) en vul de juiste letter in van de bijbehorende audio / 
videodrager.

 

A.______________________Letter____  B._______________________Letter_____

C.______________________Letter_____  D._______________________Letter_____

 

E.______________________Letter_____   

         A.             B.     C.

        D.               E. 

Vraag 9.8

ABC

   Video 2000                             C   Betamax                          B 

 

   Eight Track speler               D         CD i speler                        E 

    

  Laser disk speler               A       
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Met regelmaat zie je van iemand een foto waarbij je denkt;  " Ik ken hem ergens van, dat weet ik 
zeker, maar waarvan ook al weer..................."  En dan laat het geheugen je effe in de steek. 
Totdat op een onverwacht moment de naam  je te binnen schiet. Maar dan weet je niet meer 
waarom die naam je te binnen schiet. Kortom het kan soms redelijk frustrerend zijn:

Om die frustratie nog wat op te voeren tref je onderstaand een foto die is samengesteld uit 
twee foto's van verschillende personen. En je raad het al, wij willen weten wie die twee  
personen zijn. (voor- en achternaam)

                                                  

 A.________________________     B.________________________  

 

Vraag 9.9

?

    Barack Obama                Johnny Depp
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HOOFDSTUK 10
Flora en Fauna
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Vraag 10.0 In deze tijd van het jaar niet echt voor te stellen, maar schelpen zoeken langs het Noordzee 
strand is zeker in de zomertijd een ware rage, die ook bij ons niet onbekend is. 

Wat zijn de namen van de onderstaande schelpen?

          A.          B.      C.

        D         E

A: ____________________________________________________________________________ 
 
B:  ____________________________________________________________________________ 
 
C:  ____________________________________________________________________________ 
 
D:  ____________________________________________________________________________ 

E:  ____________________________________________________________________________
 
 
Wie kent de uitdrukking niet: " Door de bomen het bos niet meer zien". In dit geval valt het wel 
mee met het aantal bomen. Het zijn er slechts twee. 

Wij zoeken de namen van de onderstaande bomen: 
 

 

A: ____________________________________________________________________________ 
 
B:  ____________________________________________________________________________ 
 

Vraag 10.1

ABC

Jezusboom /Joshua tree

Sequoia / Mamoetboom

Wulk

Kokkel

Hartschelp

Strandgaper

Muiltje
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Een van de kwisvragen in 2015 ging over de rotonde die bij Café van de Wetering in Lithoijen  is 
aangelegd. En ook dit jaar was het de moeite waard om hier een vraag over te stellen. Maar dan 
nu over de fleurige bewoners van deze  "verkeershobbel" .

Op de foto tref je een boeket met veldbloemen aan die afgelopen zomer  groeide en bloeide op 
de rotonde. Tien van deze bloemen hebben een nummer gekregen. Zet achter de onderstaande 
nummers de juiste naam van de bloem. Dit mag zowel de Nederlandse als de  Latijns/weten-
schappelijk benaming zijn.
                                           

1:_________________________________________________________________________ 

2:_________________________________________________________________________

3:_________________________________________________________________________ 

4:_________________________________________________________________________

5:_________________________________________________________________________ 

6:_________________________________________________________________________

7:_________________________________________________________________________ 

8:_________________________________________________________________________

9:_________________________________________________________________________ 

10:________________________________________________________________________

Vraag 10.2

ABC

Stokroos / Alcea rosea           

Cichorei /Cichorium             

Ereprijs / Veronica                 

Goudsbloem / Calendula    

Magriet               

Klaproos / Papaver Rhoeas           

Slaapmuts / Eschscolzia (californica)

Gele Kamille / Anthemis tinctoria              

Ridderspoor / Delphinium

 Grote vossenstaart / Alopecurus pratensis
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Mensen kunnen oud worden. Maar dat geldt ook voor dieren. Ergens in onze voormalige  
gemeente kwaakt nog ergens een extreem oude gans.

1: Wat is de naam van de oudste gans uit onze gemeente?

2: Hou oud is deze gans?

3: Wie is de eigenaar? (Voor- en achternaam.)

4: Waar woont de gans?

Tanden en kiezen zijn er in alle maten en soorten bij zowel mens als dier. In dit geval zijn we op 
zoek naar de tanden die je bij dieren tegen komt.

A: Van welk dier zijn deze tanden?

B. Wat is de naam van deze tanden?                         
 
       
 

A. ___________________________________________________ 
 
B. ____________________________________________________

Vraag 10.3

1: ________________________________

2: ________________________________

3: ________________________________

4:________________________________

Vraag 10.4

Vraag 10.5
Als ze me missen dan ben ik vissen. Een bekende tekst uit een liedje waarvan ons de titel nu even 
niet te binnen wil schieten. Evenals de naam vis die hier afgebeeld is. Logisch want het is een 
uniek exemplaar, samengesteld uit vijf andere vissen. 

Benoem de de vissen die in deze kreatie zijn verwerkt

A. _____________________________________________________

B._____________________________________________________

C._____________________________________________________

D._____________________________________________________

E._____________________________________________________

ABC

?

   Donald          

  42  jaar 

  Ans Toonen   

  Teeffelen    

             

Karper (Koi karper)

Keeltanden

Snoekbaars (lijf)

Baars/Rode Baars (onder vinnen)

Karper (kop)

Voorn (achterboven vin)

Snoek (staart)
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Vraag 10.6

A: _____________________

D: _____________________

G: _____________________

I: _____________________

B: _____________________

E: _____________________

H: _____________________

J: _____________________

C: _____________________

F: _____________________

Ook een vraag over onze gevleugelde vrienden. Want net als bij de mensen hebben 
ook zij verschillende type warme nestjes.

Zet bij de onderstaande afbeeldingen de vogels die deze nesten bewonen 
(gebouwd) hebben.

Adelaar Bonte Kraai Ijsvogel

 (Zang)Lijster Merel Staartmees

Struisvogel  (Slecht)Valk

Wevervogel Zeearend
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" Er zaten eens 10 kikkertjes al in een boerensloot". En daar bruist het van leven door de 
aanwezigheid van nog veel meer planten maar vooral ook waterdieren!

Onderstaand tref je 10 van deze waterdiertjes. We zijn niet  flauw en geven er eentje kado. 
Benoem de overige 9 waterdiertjes  die op deze afbeeldingen staan

  
                A.                                       B.                                 C.                                    D.                               E.

                F.                                      G.                                   H.                                  I.                                    J.    

A. _______________________________________________________

B.   Kikker_______________________________________________

C.________________________________________________________

D.________________________________________________________

E.________________________________________________________

F.________________________________________________________

G.________________________________________________________

H.________________________________________________________

I.________________________________________________________

J.________________________________________________________

Vraag 10.7

ABC

Bloedzuiger

Muggelarven/muggenlaarven

Platworm

Poelslak

Rugzwemmertje-bootsmannetje/ ruggezwemmertje

Schrijvertje

Slingerworm /Tubflex

Waterschorpioen

Zoetwater pissebed
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Tot op vandaag is de aarde de enigste plek in ons universum 
waar leven is aangetoond.  Toch is men naarstig op zoek naar 
plantaardig , dierlijk of zelfs intelligent leven.  Wat weten julie 
hiervan?

A. Men gaat er vanuit dat voor leven vloeibaar water nodig is.  
Het mag dus niet te warm of te koud zijn. De zone rondom 
een ster waar eventueel aan deze voorwaarde voldaan wordt 
is vernoemd naar een sprookje. Geef de Nederlandse naam 
van dit sprookje.

A. ___________________________________________________________________

B. Men luistert al jaren het heelal af op zoek naar radiosignalen afkomstig vanaf een beschaving 
elders in onze Melkweg. Naar welk lichaamsdeel was de radiotelescoop vernoemd die in de 
jaren 70 een onverklaarbaar signaal oppikte?

B. ___________________________________________________________________

C. Behalve dat er gezocht wordt naar buitenaards leven, wordt er ook over gefantaseerd, boe-
ken geschreven, films geproduceerd etc.  Welke productie is gekoppeld aan onderstaande hints:
1. Massahysterie
2. Halloween 
3. Mercury

C. ___________________________________________________________________

D.Toch groeien er planten buiten onze dampkring. Astronauten hebben deze opgekweekt in 
bijvoorbeeld het Internationale Space Station (ISS). De planten hebben hier geen zwaartekracht 
die hen helpt om het verschil tussen boven en beneden te bepalen. De vraag: Wat bepaald in 
gewichtsloze toestand de groeirichting van een plant?

D. ___________________________________________________________________

E. Welke diersoort werd voor het eerst de ruimte ingeschoten? 

E. ___________________________________________________________________

Volgens de Flora- en faunawet mogen geen inheemse beschermde dieren opgevangen worden 
zonder ontheffing. Maar wat als je een dier aanrijdt of een gewond of ziek dier vindt? 
Welke gewonde of zieke dier(en) uit de onderstaande lijsten mogen niet vervoerd worden 
volgens de Flora- en faunawet?  Zet achter de naam van het dier WEL of NIET 
Let op:  Alleen als het antwoord volledig goed is krijg je 10 punten. Een fout is geen punten!!

1.  Dassen _______________________

2.  Edelherten _______________________

3.  Honden _______________________

4. Damherten _______________________

5.  Wilde zwijnen_______________________

6.  Wezels _______________________

7.  Reeën _______________________

8.  Katten _______________________

9.    Egels _______________________

10.   Cavia’s _______________________

Vraag 10.8

Vraag 10.9

Fruitvliegen

Wel
Niet
Wel
Niet
Niet
Wel
Niet
Wel
Wel
Wel

Goudlokje en de drie beren

Big Ear-telescoop (oor of oren dus)

The war of the worlds (een hoorspel)

Het licht (De planten groeien naar het licht toe)
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HOOFDSTUK 11
Bedrijvigheid 
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Maaskant Reizen wil busreizigers laten genieten van de  
prachtige natuur, cultuur, steden en dorpen in Europa op een 
manier zodat iedere minuut van de busreis wordt ervaren als 
een heerlijke vakantie.

A:  Mits je voor 31 december 2016 je reis boekt, met de vertrekdatum tussen 31 maart en 15 
oktober 2017, maakt je kans op een aardige vroegboekkorting. Wat is het reisnummer met de 
hoogste korting en langst aantal dagen? 

_________________________________________________________________________________

B:  Maaskant Reizen maakt zich sterk voor een milieubewuste bedrijfsvoering. Wie is binnen het 
bedrijf de PMZ coordinator?

_________________________________________________________________________________

Bloemerie 88 bestaat uit een enthousiast team gediplo-
meerde bloembinders die u graag van dienst zijn met het 
maken van al uw voorkomend bloemwerk. Onder de 
bezielende leiding van Meesterbinder Harold Reuser worden 
de mooiste creaties gemaakt. 

A: Uiteraard is het ook mogelijk om online bloemboeketten te bestellen. Je krijgt bij 
de bestelling een garantie. Wat is deze garantie?

_________________________________________________________________________________

B: Naast de bloemwerken zijn er bij Bloemerie 88 ook andere decoratieve materialen te koop. Er 
is zelfs een speciale geurlijn verkrijbaar. Wat is de merknaam van deze geurlijn?

_________________________________________________________________________________

Bij Jumbo Wiegmans in Heesch  kun je prettig en vlot 
winkelen en je hebt een grote keuze uit lekkere, verse en 
gezonde producten. Het motto  100% tevredenheid: de 
beste service, het grootste assortiment en de laagste prijs. 

A:  Jumbo Wiegmans maakt uiteraard deel uit van het "Jumbo concern". Reclame hiervoor zien 
we met regelmaat op TV. Wie spelen de hoofdrollen als ouders van het gezin?

_________________________________________________________________________________

 
B:  Jumbo Wiegmans benoemd iedere maand een of meerdere medewerker(s) van de maand, 

wie was/waren dat in de maand december?

______________________________________________________________________________

Vraag 11.0

Vraag 11.1

Vraag 11.2

Richard Smits

BOITRR

Millefiori

7 dagen vaasgarantie

Maike Meijer en Frank Lammers

Home delivery team
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Vraag 11.3

Vraag 11.4

Vraag 11.5

Liebrand Ruijs advocaten is sterk in het vinden van toegesneden oplossingen. 
Het kantoor richt zich op kwaliteit en werkt voor ondernemers en particulieren, met 
het streven om uw zaak snel en efficiënt op te lossen tegen aanvaardbare kosten. 

A: Het afgelopen jaar vierde een van de advocaten  dat hij 25 jaar geleden werd 
beedigd als advocaat. Ook heeft hij het afgelopen jaar een specialisatie opleiding 
afgerond.  Welke specialisatie was dit?  
________________________________________________________________________________

B: Een aantal advocaten bij Liebrand en Ruijs is ook Mediator. Hoeveel advocaten zijn tevens
Mediator?   
_________________________________________________________________________________

Hertog Jan Van Brabant is gevestigd in het Hart van Lith.  Ze bieden  verschillende faciliteiten in 
hun Tapperij & Eetlokaal en als het weer even meezit kun je genieten op 
het terras  van een uitgebreide kaart voor lunch, diner of een hapje voor bij de borrel. 

A: Wanneer zijn de huidige eigenaren begonnen? 

 
____________________________________________________

B: Hoeveel zalen heeft de Hertog Jan? 

________________________________________________________________________________

Jonneke Reclame is een no-nonsense, full-service design, 
print en sign shop. Het merendeel van de producties 
worden, van begin tot eind, in huis in perfecte kwaliteit 
gerealiseerd. 

A:  Jonneke heeft een stevig basis omdat het gebouwd is  op 4 pijlers. Welke pijlers zijn dit?

________________________________________________________________________________

B:  Van welk bedrijf, dat ook hoofdsponsor is van de Lithse Kwis, kom je in een banner op de 
website een bedrukt kledingstuk tegen? 

________________________________________________________________________________

Textile, Design, Print & Sign.

Jumbo Wiegmans

Arbeidsrecht

(30 april)1995

 2/3 zalen

 2 Advocaten 
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Vraag 11.6

Vraag 11.7

Vraag 11.8

Lith staat van oudsher bekend om de Snoek, Maar de laatste 
jaren krijgt de Snoek zware concurrentie van Showa, Sankie, 
Kohaku en meer van hun vrienden, ook wel bekend als Japanse 
Koi.
Dat de tijden veranderen kun je zelf zien bij Suncreek Koi.

 
A:  Als je van de uit de hand gelopen hobby van Cor van Sonsbeek en Patrick van Alem het aantal 

m3 vijver- en bakinhoud  bij elkaar optelt, was is dan het totaal m3? (we kijken niet op een 
m3 meer of minder!!)

________________________________________________________________________________

B:  Via de site krijg je een beeld van de KOI vissen die Suncreekkoi verkoopt. Wat is de optelsom 
van de nummers van de Koi's die verkocht zijn?

________________________________________________________________________________

Witoma caravan & recreatie verkoopt nieuwe en gebruikte 
caravans . Het bedrijf is officieel dealer van Eriba/hymer, T@B, 
Carado en Knaus caravans. 
Daarnaast verkoopt Witoma recreatie bv nieuwe en 
gebruikte campers en zijn ze officieel dealer van Knaus campers 
en Hymer compacte campers.

A:  Een caravan op zijn plaats zetten, gaat steeds gemakkelijker, zeker als er een mover onder is 
geplaatst. Maar wat kost nu zo'n  AL-KO Mammut mover bij Witoma?

 
________________________________________________________________________________

B:  Witoma bestaat al ruim 40 jaar. Hoewel nog geen 40 jaar werkzaam, werken er ook twee 
Lithenaren in het bedrijf. De een wat langer dan de ander. Wie zijn deze twee medewerkers?

_______________________________________________________________________________

Bij PLUS LENSSEN kunt u niet alleen terecht voor de alledaagse 
boodschappen, maar ook voor de minder alledaagse boodschappen. Naast landelijk bekende 
producten vind je hier ook producten uit de omgeving.  

A:  Met het ophalen van het Kwisboek hebben jullie een tas gekregen met o.a. diverse  
versnaperingen gesponsord door Plus Lensen. Onze vraag. Hoeveel artikelen  
(inclusief kwis artikelen) zitten in de tas?

________________________________________________________________________________

 
B:  Welke aanbieding staat  in de reclamefolder 25 t/m 30 december 2016 van PLUS , op pagina  

14 uiterst links boven: 

________________________________________________________________________________

+/- 1.123 m3

8056062

Sjaak van Sonsbeek  en Joost van Sonsbeek

Breaker / Milk & Fruit /Starbucks/Melkunie

2.595, euro

7
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Vraag 11.10

Vraag 11.11

'T SCHUURTJE is al sinds jaar en dag gevestigd bij de  
voormalige gemeente werf in Lith. Naast de openingstijden 
op werkdagen wordt in menig huishouden op zondagavond, 
net voor Studio-sport , 't Schuurtje bezocht om met het  bord 
op schoot  voetbal te kijken.

A:  Hoewel 't Schuurtje geen website heeft zijn ze actief op facebook. Alle wetenswaardigehe-
den worden hier vermeld. Wat is met ingang van 18 maart toegevoegd aan de service van 't  
Schuurtje.

________________________________________________________________________________

 
B: Wat is de overeenkomst in de openingstijden van Pasen, Pinksteren en Kerstmis.

________________________________________________________________________________

Lifestyleclub Aerogym is de club voor iedereen! Jong, oud, 
man, vrouw, getraind of niet, hier kun je bewegen en  
ontspannen op een manier die bij je past. Altijd in een  
gezellige sfeer en onder deskundige begeleiding.

A:  Naast bewegen is natuurlijk ook het juiste gewicht een van de belangrijke voorwaarden om 
lekker in je "vel te zitten". Op de site van Aerogym  vind je een weegschaal. Wat staat in het 
scherm van deze weegschaal?

_______________________________________________________________________________

B:  Als een van de eerste clubs in Europa heeft Lifestyle Club Aerogym een licentie gekregen 
voor een speciale band. Wat is de naam hiervan?

_______________________________________________________________________________

 
Quivoir Financiële Adviezen is, samen met 
RegioBank, een combinatie van financieel 
adviseur en bankier onder één dak. En dat 
op een manier zoals mensen dat graag zien. 
Zonder poespas en gedoe, met heldere voorwaarden en gunstige tarieven. Of het nu gaat om 
sparen, hypotheken, betalen, verzekeren of andere financiële zaken, alles met oog voor de 
wensen van de klant.

A: RegioBank Quivoir heeft twee vestigingen. Wat zijn de adressen van deze vestigingen?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 
B:  RegioBank Quivoir heeft een breed scale aan financiële diensten en daarvoor ook specialisten 

in huis. Wie is de specialist op het gebied van belastingen?
 
________________________________________________________________________________

Vraag 11.9

HELP! 

Mogelijkheid om te pinnen 

Mobiele Slim Belly

Mr. van Coothstraat 13a, 5397 AT Lith / 
Dr. Baptiststraat 3, 5366 BA , Megen 

Schuurtje is gesloten./ tweede dag vanaf 20.00 uur 

Joost Quint
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Vraag 11.12 In onze dorpen is veel bedrijvigheid. Dagelijks zie je in de straten deze bedrijven  rondrijden.
Onderstaand tref je afbeeldingen aan van deze bedrijfsauto’s. Misschien zijn ze zo blij dat ze in ons  

kwisboek staan dat ze volgend jaar onze kwis ook  willen sponsoren.

Combineer het cijfer met het logo van het bedrijf. 

1:  Vega gordijn atelier                           6:  Wat de pot schaft     
2:  Daan van Heck schilderwerken       7:  Verhoeven lasbedrijf
3:  Schuurmans stukadoors                  8: Jansen schilderwerken
4:  Van Hulst                                            9:   Bakkerij het Centrum
5:  Peters handige diensten                  10:  Bakker Nicky Strik

A.............            B...............            C................

                          

D...................            E......................           F....................

     G.............    H..................                 I.......................
 

   
   
   
   

    
     J...............

      9         6        2

                        10

            1     8    5

      3               4        7
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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

TIP : ZORG DAT BEIDE DEELNEMERS EEN GOED WERKENDE MOBIELE TELEFOON MET EEN  
VOLLE ACCU BIJ ZICH HEBBEN EN DE NUMMERS VAN ELKAAR WETEN;  DAT ZE BEIDE EEN PEN BIJ 
ZICH HEBBEN;  EN DAT ZE ZEKER GEEN VEGETARIER ZIJN.

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? 21 januari zullen we het weten! 

Zaal open : 19:30 - Hoeve Lith
Start programma - 20:00 uur

ZATERDAG 21JANUARI
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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 2017.

Team naam: _____________________________________________________________________________________

Enquête Lithse kwis 2016

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 dorps kwis

De Lithse Kwis is een moeilijke kwis

De doe-vragen zijn een  leuke toevoeging

De doe-vragen buiten de deur zijn  een leuke toevoeging

De kwaliteit  van de foto's en afbeeldingen is goed

We zorgen voor tijdige aanwezigheid op de uitreikingsavond

Live muziek is een must op de uitreikingsavond

 
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

Waar komen de personen uit jullie team vandaan?

Personen uit Aantal personen

Lith

Lithoijen

Oijen

Teeffelen

Maren-Kessel

Buiten de Gemeente Lith

Naar welke eindstand streef je met je team?

1e plaats

Top 3

Top 5

Top 20

Top 30

Top 40

Top 50

Maak niet uit. Als we maar schik hebben!!

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

Samenstelling team

Kwisvragen 2016
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Ja Nee

Is jullie team aanwezig op de uitreikingsavond?

Met ongeveer hoeveel personen denken jullie te komen?
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Algemene vragen

1. Wat is de beste manier om de Kwis zo goed mogelijk te maken?

2. Wat zijn jullie toekomst plannen met het team om de kwisvragen nog beter te maken?

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 2016

Tot slot 
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