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. En zeker dit jaar waar wij het
eerste lustrum van de Lithse Kwis kunnen optekenen. Het is een feest om te zien
dat de Lithse Kwis al vijf jaar 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 "FC Laminaat" 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 20 januari 2018 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 enquêteformulier 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 2018.
Het VIT team van de Lithse Kwis 2017 is Team "DIOS"!
Organisatie Lithse Kwis,
Anke van Lent-Wiegmans
Annie Geurts
Carin van Bergeijk
Jessie Hermans
Toon van der Meijden
Richard Smits
Teun Verwegen
Reinier van den Brand
Rene Geurts
Heel veel plezier en succes vanavond!
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Reglement
Lithse Kwis 2017
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, daar telt elke vraag (inclusief deelvragen) voor 10 punten.
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, dit is exclusief de bonuspunten. In het 		
kwisboek moet je aangeven op welke categorie de joker wordt ingezet. Je 		
mag de joker niet inzetten op de sponsorcategorie 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.
Wees op tijd, te laat betekent helaas geen punten voor deze categorie.
De geheime proef zal zeker een uur duren.
Neem het formulier dat achterin het kwisboek zit ingevuld mee naar de 		
geheime proef. Dit is je bewijs van deelname!
Leg alle bladzijden van het kwisboek op de juiste volgorde terug in de map.
Alleen teams die hun kwisboek op tijd en op de juiste wijze hebben 			
ingeleverd, dingen mee naar de prijzen.
Het ingevulde kwisboek moet op 27 december 2017 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.
De uitslag van de Lithse Kwis wordt bekend gemaakt op zaterdag 20 Januari 		
2018 vanaf 20.00 uur in De Hoeve. Kom er met je hele team naar toe!
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Bij bijzondere omstandigheden is het besluit van de organisatie bindend.
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Richtlijnen voor nakijken
Wat betekenen de symbolen die voor de vragen staan?

ABC

Correcte spelling:
Als dit symbool voor de (deel)vraag vermeld staat, dient het antwoord correct gespeld te worden. Wanneer onder het symbool "Geldt voor alle antwoorden" staat,
dan geldt voor alle antwoorden van die vraag een correcte spelling.
Fout gespeld = antwoord fout.

?

Correcte naam:
Als dit symbool bij de (deel)vraag vermeld staat, wordt de voor- en/of achternaam
gevraagd. Dit wordt specifiek aangegeven in de vraag of de voor- en achternaam of
alleen achternaam wordt gevraagd. Hierbij geldt niet de meisjesnaam en bijnamen.
Ook hier is alleen een correcte spelling geldig.
Wanneer onder het symbool "Geldt voor alle antwoorden" staat, dan geldt voor alle
antwoorden van die vraag een correcte spelling.
Fout gespeld = antwoord fout.
Indien niet gespeld zoals in de vraag = antwoord fout

0 of 10

Alles of niets:
Als dit symbool bij de vraag vermeld staat dienen alle antwoorden van deze vraag
juist te zijn om de 10 punten te krijgen. 1 antwoord onjuist is dus 0 punten.
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Teams Lithse Kwis 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Team Zonder Tonijn
Van Der Velden en co
Amstelteam
De Kapelse Wiel
CV Goed Zat & Co
De Wijsze OV
De Langwijk
PLUS-MINUS-50
Fam Verhaar en nog meer intelligente mensen
LSB+
FC Laminaat
De Volhouwers
de Koekerts & co
és gu mar schik het !
De Feestbeesten
Pientere Oijenaren
Tussen de Schuifdeuren
DIOS = Denken is onze sport
Just Do Lith
De Lithse Pareltjes
De ouwe Knoku en het Jonk Grut
Deze x een andere naam

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Vnalluswa
Lithoijense Polder
Gewoon voor de lol
Fam. De Veer
Van Oijen uit
Het Duvelse Gemeintje
KC Het Ochtendgloren
KBO-Lith
Sonsbeek & Co
Gè Kunt Me Wâ
Cafe de Poot
Krêk op tijd
Huttentutters
CV t go net
#Z.G.A.N#
Somnia Clava
Gruwelijk Intelligente Marense Mensen
De Maaskantjes
Team de Veer voor de tweede keer
Hertog Jantjes
De Oma's
Wittewijveul
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Joker
Per categorie zijn er 100 punten te verdienen en elk team mag op één categorie
de joker inzetten. Bij deze categorie telt het aantal verdiende punten dubbel.
Op deze pagina kun je aangeven op welke categorie jullie team de joker inzet.
Je mag de joker niet inzetten op de sponsorcategorie of de geheime proef.

Teamnummer:
Teamnaam:
Wij zetten de joker in op:
￼￼￼￼￼
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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 2017.

Bloemerie 88
Maaskant Reizen
Quivoir Finaciele Adviezen
SBS+ Schoonmaakdiensten
Suncreekkoi Lith
Plus Haagen Lith
Hertog Jan van Brabant
Jumbo Wiegmans Heesch
Snackbar 't Schuurtje
Henhaan Kinderopvang
Witoma Caravan Rosmalen
Liebrand Ruijs Advocaten
Van Hooft & Postema Financiele Diensten
Kinderopvang De Blokkendoos
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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 2017.

Novalux, Etos Latour
Lot tassen
Slagerij Ebergen
Bijl Bouw Lith
De Moskant verzekeringen
Tweewielers Verboven
Jonneke drukwerk
Advies Bureau Dousie
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HOOFDSTUK 1
VROEGER
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Vraag 1.0

We kennen allemaal de echte iconische foto’s uit de 20e en 21e eeuw. Maar weten we ook de
net iets mindere iconische foto’s in de tijd te plaatsen?
Geef van de volgende foto’s aan in welk jaar ze werden gemaakt (geeft het jaartal aan).

2008

A:_________________________

1878

B:_________________________

1969

E:_________________________

1953

H:_________________________

D:_________________________

G:_________________________

1981

I:_________________________

1945

1939

C:_________________________

1919

F:_________________________

1987

1972

J:_________________________
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Vraag 1.1

De wielerronde in Maren Kessel heeft dit jaar plaatsgevonden op Hemelvaartsdag, echter in het
verleden werden er meerdere wielerrondes gehouden in de voormalige gemeente Lith.
A: Wie organiseerde de eerste wielerronde van Oijen en waar kwam deze wielerclub vandaan?

Wielerclub de Vrije Renners uit Oss

_____________________________________________________________________________
B: Wanneer werd de eerste wielerronde in Oijen gehouden (dag, datum, maand, jaar)?

Zondag 18 november 1934

_____________________________________________________________________________
C: Wat was de lengte van dit parcours?

4 kilometer

_____________________________________________________________________________
D: Hoeveel rondes dienden de profs te rijden?

20 ronden

_____________________________________________________________________________
E: Wat waren de prijzen voor de amateurs en nieuwelingen?

raceframe, wielen, banden en bekers

_____________________________________________________________________________
Vraag 1.2

Dr. Wiegersma is een bekende arts in de voormalige gemeente Lith, maar we hebben in de
gemeente nog een markante arts gehad; Dr. Martens. Wie kan zich hem nog herinneren?
ABC

A: Waar is Dr. Martens geboren (plaatsnaam)?

Beers

_____________________________________________________________________________
B: Wat is zijn geboortedatum (dd-mm-jjjj)?

16-11-1914

_____________________________________________________________________________
C: Wat was zijn officiële functie in de gemeente Lith en welke bijbaan hoorde daarbij?

Gemeentelijk geneesheer en geneeskundige voor de dood-

_____________________________________________________________________________

schouw

_____________________________________________________________________________
D: Wat was de naam van de arts die hij opvolgde?
?

K.R.O. Jap-Tjong

_____________________________________________________________________________
E: In welk jaar kwam er een tweede huisarts in de gemeente Lith?

1962

_____________________________________________________________________________
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Vraag 1.3

Een markant punt op het “Mertveld” in Lith is de kiosk. Deze was eerst van de kerk, later is de
gemeente hiervan eigenaar geworden.
A: Op welke datum is de gemeente eigenaar geworden (dd-mm-jjjjj)?

08-09-1971

_____________________________________________________________________________

?

Vraag 1.4

B: Wie was toen de pastoor van de parochie in Lith (achternaam)?

Pastoor Ariaans
_____________________________________________________________________________

In 2017 is een bekende inwoonster uit Lith overleden. Tot op hoge leeftijd heeft zij achter “haar”
toonbank gestaan.
A: Wanneer is de echtgenoot van vrouw Latour overleden (dd-mm-jjjj)?

15-03-1993

_____________________________________________________________________________
ABC

B: Waar en wanneer is vrouw Latour geboren (plaatsnaam en dd-mm-jjjj)?

Oirschot en 02-07-1924
_____________________________________________________________________________
C: Noem de voornamen van haar kinderen (van oud naar jong).

?

Jan (-Gerard), Frans, Anja en Gerlach
_____________________________________________________________________________
D: Tijdens de avondwake voor haar in de kerk van Lith werd er op een trompet gespeeld. Wie
was de trompettist?

?

Gerd Kemkens

__________________________________________________________________________
E: De dag na de avondwake was er een afscheid voor vrouw Latour. Waar werd deze gehouden
(naam gebouw en plaatsnaam)?
ABC

Lievekamp in Oss

_____________________________________________________________________________
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Vraag 1.5

ABC

Brandweer Lith is niet alleen druk met oefenen, maar uiteraard moeten zij ook regelmatig op pad
om een brand(je) te blussen. Op deze vijf foto’s staan branden die in de voormalige gemeente
Lith hebben gewoed. Was iemand van jullie team daarbij en weet deze zich de brand nog te
herinneren?
In welke straat was de brand en op welke datum (dd-mm-jjjj)?

Geldt voor alle
antwoorden

Het Wargaren 16-03-2016
A: _________________________________

Achterstraat 25-12-1955
B:_________________________________

Lithse Ham 16-01-2016
C:_________________________________

Mr. Van Coothstraat 07-09-2011
D: _________________________________

Provinciale weg 24-01-2015

E:_________________________________
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Vraag 1.6

Als je vroeger de weg vroeg aan een Lithenaar kreeg je soms een vreemde uitleg over waar
je links- of rechtsaf moest. De inwoner van Lith noemde dan de naam van de bewoner, of het
beroep dat er uitgeoefend werd. Hopelijk zijn er in jullie team mensen die het dorp Lith van
vroeger nog kennen.
Noteer de 5 huisnummers (zoals ze nu zijn) van de herkenningspunten die in het verhaal onderstreept zijn. Aan het eind van het verhaal wordt er gevraagd naar een oude horecagelegenheid.
Noteer hiervan de naam en het adres.
1 punt per huisnummer en 5 punten voor het adres.
Onze tocht begint bij de molen. We vertrekken met de molen aan onze rechterhand. Bij de
“schoenmakerij van Jan Valk” gaan we rechtsaf. Linksaf de dijk op bij het “huis van Dr. Martens”. We gaan de dijk weer af bij de “oude winkel van Latour/postkantoor”.
Nee, toch maar niet. Terug de dijk op en linksaf. Vlak voor “bakker Dievelaar” linksaf de dijk af.
Niet het paadje maar iets terug de straat in. Aan het einde van de straat rechts. Rechts was de
“garage van Hasje de Jong”.
Iets verderop aan de rechter kant was een horecagelegenheid. Noteer hiervan de naam zoals
toentertijd bekend en het adres (straat, huisnummer, postcode en plaats).

2
A: ______________________________________________________________________________
24
B: ______________________________________________________________________________
55
C: ______________________________________________________________________________
96
D: ______________________________________________________________________________
45
E: ______________________________________________________________________________
ABC

Café het Haasje Mr. Van Coothstraat 47, 5397 LL Lith

F: ______________________________________________________________________________
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Vraag 1.7

51 Jaar geleden, in 1966, is er een ongeval in Lith gebeurd dat landelijk in het nieuws kwam.
Het is ongeveer 9 uur in de ochtend als Janus de veerman vanaf de Lithse kant vertrekt naar
Alphen. Op het pontveer staan 2 vrachtwagens. Na ongeveer 25 meter gaat het mis, het pontveer kapseist met alle gevolgen van dien. Misschien was iemand van jullie team die dag een van
de velen “ramptoeristen”.
A: Wat was de lading van de 2 vrachtwagens?

Zand en bier/dranken

_____________________________________________________________________________
B: Wanneer overleed de vader van Janus de veerman (jaar)?

1918

_____________________________________________________________________________
?

C: Hoe heet de broer van Janus die ook veerman was (voor en achternaam)?

Piet de Blank

_____________________________________________________________________________
D: In welk jaar kreeg Janus het veer op zijn naam?

1951

_____________________________________________________________________________
?

E: Wat was de meisjesnaam van de vrouw/weduwe van Janus de veerman?

Sleijpen

_____________________________________________________________________________

Vraag 1.8

Maasmeanders wie kent ze niet. Eerst waren ze er, maar ze moesten weg en nu, nu komen ze
weer terug. Vele mensen hebben gezwoegd met schop en kruiwagen om de bochten uit de Maas
te halen. Werkverschaffing noemden ze dat vroeger, maar dan wel voor een hongerloon. Vele
Lithenaren hebben hier ook aan meegewerkt.
A: In welk jaar was het stuw/sluiscomplex in Lith gereed?

1936

_____________________________________________________________________________
B: Hoeveel kilometer werd de Maas korter tussen Grave en Gewande door de kanalisatie?

20 kilometer

_____________________________________________________________________________
C: In welk jaar was de gehele klus geklaard?

1940

_____________________________________________________________________________
D: De pastoor in Lith probeerde tijdens de Maaskanalisatie een evenement te verbieden uit
angst voor ongeregeldheden. Welk evenement was dit?

De Lithse kermis
_____________________________________________________________________________
E: Wat was één van de voordelen van de bouw van de stuw en de kanalisatie van de Maas?

Betere waterbeheersing, permanent bevaarbare Maas, verbete_____________________________________________________________________________
ring van landbouwgronden of minder werkloosheid.
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Vraag 1.9

In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw kwamen in sneltreinvaart allerlei vernieuwingen op het
gebied van eten, drinken en andere gebruiksartikelen. Veel van deze spullen zijn nu nog steeds
verkrijgbaar maar dan onder een andere naam.
ABC
Geldt voor alle
antwoorden

Onderstaand tref je 5 namen van artikelen uit die tijd, maar wat is de huidige merknaam?
A: Baukje

Dr. Oetker

_____________________________________________________________________________
B: Raider

Twix

_____________________________________________________________________________
C: Treets

M&M's

_____________________________________________________________________________
D: Brilmij

Pearl

_____________________________________________________________________________
E: Brad's Drink

Pepsi Cola

_____________________________________________________________________________
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HOOFDSTUK 2
ALGEMEEN
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Vraag 2.0

Dit schilderij van Salvador Dali heeft 5 kleine wijzigingen ondergaan t.o.v. het origineel.
Omcirkel de wijzigingen duidelijk, maar niet te groot.
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Vraag 2.1

De maat is vol, de Maaskant is het zat, het moet afgelopen zijn met de ellende die de Maas veroorzaakt. Op 17 januari 1920 breken de dijken bij Cuijk en het water komt in de kern van het dorp
Lith te staan. De Beerse overlaat moet dicht, de Maaskant gaat protesteren.

ABC

A: Waar werd een protestvergadering gehouden om de overlaat gesloten te krijgen (locatie
en plaats)?

Oranje Hotel in ’s-Hertogenbosch

____________________________________________________________________________
?

B:Wat was de achternaam van de minister die hierbij aanwezig was?

Van IJsselstein (minister van Landbouw)

____________________________________________________________________________
C: De burgemeester van Oss protesteerde mee, wat was zijn achternaam?
?

Van den Elsen

____________________________________________________________________________
D: De burgemeester van Lith en Lithoijen had weer hele andere zorgen. De burgers van Lith
moesten aan de pastoor dispensatie vragen. Waarvoor?

Door het hoge water konden zij niet aan de zondagsplicht vol-

___________________________________________________________________________

doen.
____________________________________________________________________________
E: De burgemeester van Mill vond dat de Zuiderzee niet drooggelegd hoefde te worden als de
Beerse overlaat dicht ging. Wat was zijn argument?

Aan de Maaskant kon dan voldoende graan worden verbouwd.

____________________________________________________________________________

Vraag 2.2

Wie heeft ze niet? Kruiden en specerijen. In iedere keuken zijn ze wel te vinden. Ze zorgen er
voor dat eten lekker op smaak komt.
Kruiden en specerijen zijn vaak nog lang bruikbaar na de houdbaarheidsdatum. Lever een verpakking van kruiden of specerijen in waarvan de houdbaarheidsdatum verlopen is. Dit moet de
originele verpakking zijn met een duidelijk zichtbare datum.
1 verpakking met kruiden per team meebrengen en samen met het boek inleveren.
Zet er duidelijk je teamnummer op, zorg dat de datum leesbaar blijft.
Hierbij kun je de volgende punten verdienen:
Minder dan een jaar verlopen: 1 punt
Tussen 1 en 2 jaar verlopen: 5 punten
Meer dan 2 jaar verlopen: 10 punten

Lithse Kwis 2017 | Hoofdstuk 2

Algemeen

20

Vraag 2.3

0 of 10

ABC
Geldt voor alle
antwoorden

In de supermarkt zijn veel soorten groenten en fruit. Op deze foto's staan er een aantal afgebeeld.
Naar welke groenten- en fruitsoorten zijn wij op zoek? Alle antwoorden dienen juist te zijn om
10 punten te behalen. Dus bij een fout antwoord geen punten..

Honingmeloen

1: __________________________________

Paksoi

3: __________________________________

Gember

5: __________________________________

Serah of Citroengras

Kaki

2: __________________________________

Rabarber

4: __________________________________

Pruim

6: __________________________________

Artisjok

7: __________________________________

8: __________________________________

Flespompoen
9: __________________________________

Kokos
10: _________________________________

Bosui
11: _________________________________

Venkel
12: __________________________________

Vraag 2.4

Opgelet, heeft jullie team de juiste persoon gestuurd om het kwisboek op te halen?
A: Welke vlag hing aan de buitenzijde van De Hoeve bij het OPHALEN van het kwisboek?

Wapen van Lith / oud gemeente Lith vlag

____________________________________________________________________________
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Vraag 2.5

De Nederlandse keuken heeft internationaal geen hoog aanzien. We zijn echter dol op onze
oer-Hollandse specialiteiten.. Maar maken wij ze wel goed klaar….
Welk ingrediënt ontbreekt er in de volgende vijf recepten?

Recept A
1 liter water
1 geschilde peen
1 kleine geschilde
aardappel
2 selderijstengels
1 kleine ui
1 laurierblaadje
1 klein gerookt varkenspootje, een beenhammetje (met
bot) of rookworst
Zout en peper

Erwten of spliterwten (snert)

A: _________________________________

Recept B
100 gram boter
150 gram bloem
30 gram gesnipperd
e ui
1 eetlepel verse geha
kte peterselie
400 gram gegaard vle
es in kleine
stukjes
Paneermeel
Ei
Zout
Peper
Nootmuskaat

Bouillon of runderbouillon

B:_________________________________

(bitterballen)
Recept C
200 ml warme melk
3/4 theelepel gist
250 gram bloem
Snufje zout
Poedersuiker
Boter

Eieren of 2 eieren (poffertjes)

C :_________________________________

Recept D
500 gram
boerenkool
n
1 kg aardappele
25 gram onge
zouten boter
1 rookworst
Snufje zout

Melk of warme Melk (boe-

D:_________________________________

renkool stamppot)

Recept E
125 gram bloem
75 ml warme melk
7 gram actieve droge gist
15 gram suiker
1 theelepel geraspte
citroenschil
Snufje zout
1 ei
20 gram krenten en rozijnen en/of ander
gedroogd fruit
1 grote eetlepel
poedersuiker

Boter of zachte boter,

E: _________________________________

roomboter (oliebollen)
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Vraag 2.6

Modellen zijn er in vele soorten en maten. Alleen zijn het deze keer geen mannelijke of
vrouwelijke modellen, maar managementmodellen… Wat weet jij hiervan?

ABC

Hoe noem je onderstaande modellen?

Geldt voor alle
antwoorden

BCG portfolio analyse
5 krachten model van Porter B:_________________________________
A: _________________________________

Critical Path Method (CPM)
C:_________________________________

Organisatie ontwikkelingsD: _________________________________
model Greiner

Hersey & Blanchard:

E:_________________________________

situationeel leiderschap
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Vraag 2.7

We kennen allemaal wel de grote - en de kleine beer. De meesten van ons weten deze ook wel
te vinden tussen de vele sterren. Astrologie is ook gebaseerd op de stand van de sterren en de
sterrenbeelden zijn ook terug te vinden in de sterrenhemel.
0 of 10

Op de afbeelding zie je foto’s van sterrenbeelden. Zet de juiste namen bij elk nummer. Alle
antwoorden dienen juist te zijn om 10 punten te halen, bij een fout antwoord geen punten.

ABC
Geldt voor alle
antwoorden

Maagd

1: __________________________________

Schorpioen

3: __________________________________

Vissen

Stier

2: __________________________________

Boogschutter

4: __________________________________

Weegschaal

5: __________________________________

6: __________________________________

Leeuw
7: __________________________________

Tweelingen
8: __________________________________

Steenbok
9: __________________________________

Kreeft
10: _________________________________

Waterman
11: _________________________________
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Vraag 2.8

Monopoly kent vele steden met vele straten. Waarheen
leidt de weg als je de opdrachten uitvoert?
Uitleg:
• Gebruik een monopoly klassiek (zie afbeelding).
• Je speelt het spel met 3 spelers.
• Als je op een straat komt dan koop je deze (of
betaalt de andere speler). (Zelfs vanaf de eerste
ronde).
• Even getallen zijn niet dubbel tenzij anders vermeld.
• Mocht je een straat bezitten dan wordt er niet gebouwd.
• Verder zijn alle originele spelregels van kracht.
• Speler 1 begint het spel met de eerste beurt.
Speler 1 is Pale Pie
Speler 2 is Mammeke
Speler 3 is Cis d’n Dove
Opdrachten:
Beurt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dobbelsteen
(aantal ogen)

3

9

11

8=
dubbel 4

5

5

10

6

5

Beurt

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Dobbelsteen
(aantal ogen)

6 = dubbel 3

8 = dubbel 6

7

7

11

9

7

6 = dubbel 3

4

A: Welke speler heeft na afloop het meeste contant geld en hoeveel?

DEZE VRAAG
2.8 IS IN
ZIJN GEHEEL
VERVALLEN

____________________________________________________________________________
B:Welke speler heeft alle straten van 1 stad in zijn bezit?

____________________________________________________________________________
C: Welke straat wordt na worp 12 gekocht?
ABC

____________________________________________________________________________
D: Na welke worp komt welke speler op vrij parkeren?

___________________________________________________________________________
E: Hoeveel contant geld heeft Cis d’n Dove na worp 15?

____________________________________________________________________________
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Vraag 2.9

Openbaar vervoer, hoe handig zijn jullie met de reisplanner?
Ik reisde met de trein vanaf Oss centraal (Nederland) naar station Großburgwedel (Duitsland) .
De volgende punten waren van toepassing:
•
Waar ik gebruik maakte van een website, was deze Nederlandstalig
•
Ik stapte maximaal 2x over
•
Ik reisde 2e klas
•
Ik maakte de reis op dinsdag 7 november 2017
•
De reis heb ik 1 maand van tevoren geboekt.
•
Eventuele losse kaartjes heb ik op het station gekocht uit een automaat.
•
Ik betaalde met iDEAL en/of pin
•
Het betrof hier een enkele reis
•
Geen voordeel urenkaarten/senioren korting/ railrunner, dus geen kortingen etc.
Wat kost het goedkoopste treinkaartje voor deze treinreis in euro's?

24,90 euro

____________________________________________________________________________

De truck is te boeken vanaf Oss naar Celle, dit spaart het ticket
Hannover Burgwedel uit.
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Vraag 3.0

Geen beter middel om je kaken soepel te houden, dan kauwen!
In de tas tref je een zakje met twee kauwgoms van het merk Sportlife aan.
Welke twee smaken uit het onderstaande lijstje zijn dit?
• Peppermint
• Blackmint
• Dropmint
• Smashmint
• Intensmint
• Spearmint
• Frozn Deepmint

A. Smashmint

_______________________________________________________________

B.
Frozn Deepmint
_______________________________________________________________
Vraag 3.1

Ook de makers van de kwis zaten ooit op school, weliswaar niet bij elkaar in de klas
maar…..

0 of 10

In de Lithse Kwis en in science fiction films kan alles dus zitten alle makers in deze
klas. Geef met een rode stift aan wie waar staat/zit (teken het nummer op ’t gezicht).
Alle antwoorden dienen juist te zijn om 10 punten te halen, bij een fout antwoord
geen punten.
1. Annie Geurts 		
2. Rene Geurts 		
3. Jessie Hermans

4. Anke van Lent-Wiegmans
5. Reinier van den Brand 		
6. Teun Verwegen 		

7. Carin van Bergeijk
8. Richard Smits
9. Toon van der Meijden
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Vraag 3.2

Sommige logo’s zien we dagelijks en onze hersenen zijn gewend aan het beeld dat ze oproepen.
Wat klopt er niet aan de onderstaande logo’s?

De kleuren wit en blauw
A: _________________________________
zijn omgedraaid
_________________________________

Het mondje in de rechterB:_________________________________
bovenkant van de U heeft

_________________________________

een kleinere opening

De tweede a mist de inkeping

De staart van de stier

C:_________________________________

D: _________________________________

_________________________________

_________________________________

bovenop

gaat van rechts naar links
in plaats van andersom

De middelste poot is te lang

E:_________________________________
_________________________________
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Vraag 3.3

Ook dit jaar heeft Albert Heijn weer een actie gehad waarbij de klanten zelf hun moestuintje bij
elkaar konden sparen. Het kweekproces begon met zaden in de bijgeleverde moestuin verzamelbak.
Welke groenten staan in de moestuin verzamelbak 2017 vermeld in de derde rij van rechts?

ABC

Peultje en rode biet. Het antwoord is fout als dille en groot kaasjes-

_________________________________________________________________________________

kruid er ook bij worden genoemd (dit zijn namelijk geen groenten)

_________________________________________________________________________________

Vraag 3.4

Op 20 en 21 mei 2017 was het een drukte van belang tijdens het AktiePop weekend in Lithoijen.
Een vraag in het kader van hier moest je bij zijn…
Op de zondag beleefden Jan Klaassen en Katrijn twee keer een groot avontuur tijdens hun
poppenkast optredens. Ze hadden last van een ongenode gast, namelijk een muis. Wie ving Jan
Klaassen per ongeluk toen hij op jacht was naar de muis?

De politieman.

_________________________________________________________________________________

Vraag 3.5

Er is wat misgegaan met het logo van de Lithse Kwis in Photoshop.
Welke twee logo’s zijn precies hetzelfde?

Logo's 1 en 6.

____________________________________________________________________________
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Vraag 3.6

?

Disney prinsessen zien er altijd prachtig uit. Dit geldt echter niet voor de onderstaande getekende versies.
Kun jij de onderstaande Disney prinsessen raden aan de hand van de tekeningen? Zet de juiste
Nederlandstalige voornaam onder iedere tekening.

Geldt voor alle
antwoorden

Tiana

A: _________________________________

Merida

C: _________________________________

Rapunzel

B: _________________________________

Belle

D: _________________________________

Aurora/Doornroosje

E: _________________________________
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Vraag 3.7

Er bestaat een grote verscheidenheid aan beroepen in de wereld. We hebben de kleding en de
gereedschappen/attributen van een aantal beroepen afgebeeld. Voor jullie de opdracht om te
laten zien wat je hiervan weet.
A: Welke vijf combinaties van twee foto’s horen bij elkaar en wat is hierbij het beroep?

1 bij 2: chirurg, 3 bij 4: matador/stierenvechter, 5 bij 6 priester, 7
____________________________________________________________________________
bij 8: kok en 9 bij 10: schilder

____________________________________________________________________________
B: Welk gereedschap/attribuut wordt getoond op de foto's van de onderstaande nummers?

aderklem			

banderilla		

flambouw

1:__________________________3:________________________5:________________________

garde				kwast

7:__________________________9:________________________

1

2

4

5

7

8

3

6

9

10
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Vraag 3.8

De Lithse Kwis bestaat 5 jaar. Tijd voor een feestje! Los de onderstaande rekensom op en je
weet hoeveel fusten bier er tijdens het feestje doorheen zijn gegaan.
Hoeveel fusten bier zijn er doorheen gegaan?

20
Aantal fusten bier = ________________________

Vraag 3.9

Snapchat is een leuke app waarmee je foto’s en video’s gemakkelijk kunt versturen naar vrienden. Het speciale aan deze app is dat de foto’s maar enkele seconden zichtbaar zijn. Hierdoor is
Snapchat uitermate geschikt om de meest gekke selfies te versturen.
A: Welke emoticon staat er naast een nieuwe vriend in Snapchat?

Een baby
____________________________________________________________________________
B: Hoeveel filters zijn er in Snapchat specifiek alleen voor Lithoijen beschikbaar?

Drie
____________________________________________________________________________
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HOOFDSTUK 4
Ontdek je Plekje
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Vraag 4.0

Steden van bovenaf gezien geven je een hele andere kijk op de wereld.
Welke wereldsteden herken jij? Schrijf de stad en het land op.

ABC
Geldt voor alle
antwoorden

Amsterdam, Nederland

A: _________________________________

Las Vegas, USA

B: _________________________________

Lima, Peru

C: _________________________________

New York, USA

D: _________________________________

Parijs, Frankrijk

E: _________________________________
Lithse Kwis 2017 | Hoofdstuk 4

Ontdekje plekje

35

Vraag 4.1

Maren beschikt over de grootste eendenkooi van Noord-Brabant.
?

A: Aan wie werd de kooi overgedragen in 1729?

Reinier Plenus

_____________________________________________________________________________
B: Wat is de totale oppervlakte van de kooi? (incl. kooiplas)

6 hectare en een kooiplas van 1,1 hectare

_____________________________________________________________________________
?

C: Wie is momenteel de Kooiker van de Marense Kooi?

Theo van Mook

_____________________________________________________________________________
?

D: Van wie wordt de kooi gepacht?

Brabant Water

_____________________________________________________________________________
E: Een eendenkooi bestaat onder andere uit een grote vijver waar enkele smalle sloten op
uitkomen. Hoe worden deze smalle sloten in vakjargon ook wel genoemd?

Vangpijpen

_____________________________________________________________________________

Vraag 4.2

In de vorige eeuw was de industrialisatie niet te stoppen. Ook het dorp Lithoijen moest eraan
geloven. Er werd een nevenvestiging van een grote Nederlandse fabrikant geopend.
A: Wat is de naam van deze fabrikant?

ABC

Philips Oss

_____________________________________________________________________________
B: In welk gebouw werd deze gevestigd (voormalige functie en naam)?

ABC

Klooster Jeruzalem

_____________________________________________________________________________
C: Wat werd er geproduceerd (2 artikelen)?

Lamphouders en kerstverlichting
_____________________________________________________________________________
D: In welk jaar was dit?

1960

_____________________________________________________________________________
E: In welke straat in Lithoijen was dit?
ABC

Prelaat van den Berghplein
_____________________________________________________________________________
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Vraag 4.3

Wandelend door Lith kom je diverse hekwerken tegen. De een als beveiliging, de ander als bescherming.
A: Onderstaand hekwerk is een onderdeel van meerdere segmenten. Waar bevindt zich dit hekwerk?

Langs Maaskade / langs wandelpad bij de stuw of sluis / bij

___________________________________________________________________________________

de veerpont

B: Uit hoeveel gaten bestaat dit segment?

271 (inclusief het hek zelf)

___________________________________________________________________________________

Vraag 4.4

Op het oog zijn het gewoon panden die ergens in Lith staan. Toch hebben ze een speciale band. Wij
zoeken wel een specifiek antwoord dat alleen betrekking heeft op deze adressen. Dus niet. "ze zijn van
steen", of iets dergelijks.
Wat is de overeenkomst van onderstaande adressen?
Marktplein 10 Lith
Lithsedijk 96 Lith
Pastoriestraat 1 Lith

Op alledrie de adressen is een bakkerij gevestigd geweest.

___________________________________________________________________________________
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Vraag 4.5

ABC

Veel huizen in de voormalige gemeente Lith zijn voorzien van een fraai naambord. Onze
huisfotograaf heeft er tien geselecteerd. Het zijn alleen bordjes die haaks op het huis zijn
gemonteerd. Herkennen jullie ze?
Waar is het bordje gefotografeerd? Noem straat, huisnummer en plaats.

Geldt voor alle
antwoorden

Lithsedijk 9 in Lith
A:_________________________

Engwijkpad 12 in Lith
B:_________________________

Kesselsgraaf 3 in
C:_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Kesselsedijk 34 in
D:_________________________

Batterijstraat 9 in
E:_________________________

Oijense Benedendijk 60
F:_________________________

Maren-Kessel
_________________________

Lithoijen
_________________________

_________________________

Past. Feletstraat 16
G:_________________________

Bernhardweg 8 in
H:_________________________

in Oijen
_________________________

Oijen
_________________________

Lithoijensedijk 30 in
I:_________________________

Kleine Eng 27 in
J:_________________________

Lithoijen
_________________________

Lithoijen
_________________________

Kessel

in Oijen
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Vraag 4.6

De Maas krijgt weer nieuwe vormen boven Oss. Ooit afgesneden rivierbochten keren terug, nu
het water meer ruimte vraagt.
A Welke functie had de maasbocht in Lithoijen in de jaren zestig van de vorige eeuw?
B Welke twee producten kwamen in de jaren zestig vooral in wal in Lithoijen?

Haven van Oss.
A.___________________________________________________________________________
Vet en hout

B.___________________________________________________________________________
Vraag 4.7

De gemiddelde leeftijd van de mensen in Nederland wordt steeds hoger. Uiteraard blijven we in
Lith niet achter.
Bij de woning van de oudste inwoner van het dorp Lith staat een bord o.i.d. Noteer wat daarop
staat.

95
6-2-1922
___________________________________________________________________________
Vraag 4.8

ABC

Onze voormalige gemeente Lith kent vele begraafplaatsen. Elk kerkdorp heeft er minimaal een.
De huisfotograaf van de Lithse Kwis is langs de kerkhoven gefietst en heeft de muur of de poort
van het kerkhof op de foto gezet.
In welke plaats is dit kerkhof?

Geldt voor alle
antwoorden

Oud Maren
A._________________________			

Maren-Kessel
B..___________________________

Lithoijen
C._________________________			

D..___________________________

Oijen

Lith

E..___________________________
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Vraag 4.9

Wie houdt er niet van de zon, maar ja een naaktstrand is er nog niet in Lith. Omkleden moeten
we dus. Daar zijn voorzieningen voor gemaakt.

Aan welke kant moeten de dames en aan welke kant moeten de heren omkleden?

Heren links, dames rechts.				
______________________________________________________________________________
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Vraag 5.0

Alledaagse zaken.. We kijken er eigenlijk niet meer naar. Deze microscopische vergrotingen geven
een andere kijk op bijvoorbeeld…. Ja.. waarop?
Wat is er op de volgende 5 foto’s te zien?

Banaan
A									
-------------------------------------

B Klittenband
--------------------------------------

Postzegel
C										
-------------------------------------

D Sneeuw / Sneeuwvlok
--------------------------------------

							
							 E WC-papier / Toiletpapier
							 -----------------------------------

Vraag 5.1

Het hoogste getal hoeft niet altijd het laatste te zijn!!
Als je de hele getallen van 1 tot en met 100 in Romeinse cijfers opschrijft en je zet ze vervolgens op alfabetische volgorde, welk getal is dan het laatste?

38 (XXXVVVIII)

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

Vraag 5.2

"De top van de heuvel waar Tamatea, de man met de grote knieën, die bergen neersloeg, beklom
en verzwolg om het land door te trekken, gekend als de Landeter, speelde op zijn neusfluit voor
zijn geliefde".
Bovenstaande tekst is de vertaling voor een naam van een heuvel die zich ergens op onze
aardkloot bevindt.
1. Uit hoeveel letters bestaat de officiële naam?

92

Tetaumatawhakatangihangakoauaotamateaurehaeaturipukapihimaungahoronukupokaiwhenuaakitanarahu

------------------------------------------------------------------------------------2. Welk getal krijg je als je de letters rangschikt op basis van aantallen (hoogste getal bovenaan)
en vervolgens de getallen van 1e , 18e, 5e, 21e, 9e letter van het alfabet bij elkaar optelt?

49

_________________________________________________________________________________
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Vraag 5.3

Veel programma’s, o.a. Photoshop werken met zogenaamde RGB-kleuren. Het RGB-kleursysteem
is een kleurcodering, een manier om een kleur uit te drukken met behulp van een combinatie van
de drie primaire kleuren Rood-Groen-Blauw, uitgaande van additieve kleurmenging. Iedere RGB
kleur bestaat uit een aantal eenheden van Rood, Groen en Blauw.

Beantwoord de onderstaande vragen Beantwoord de vragen enkel met de letters van de kleuren!! (Een afbeelding van de kleuren kun je ook downloaden op onze site, zodat je niet hoeft te
scannen.)
1.
2.
3.
4.
5.

Iedere kleur is opgebouwd uit een aantal eenheden, Rood, Groen en Blauw. Welke 		
kleur(en) bevatten geen rood of geen blauw?
Is de optelsom van de 3 waarden van kleur C hoger of lager dan 300?
Welke kleur heeft 2 waardes van 255?
Van welke kleur is de optelsom van de 3 waardes het laagst?
Bij welke kleur is het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde het minst?

1____________________________
ACD
2____________________________
Lager (2550)

D
3____________________________
A (214)
4 ____________________________
B (47)
5____________________________
Vraag 5.4

Tanken, maar ja waar zit die benzinedop nou ook al weer .
Onderstaand tref je 10 kentekens. De vraag is aan welke kant de benzineklep zich bevindt als je
achter het stuur van het voertuig zit waar het kenteken bij hoort.
1.
GK-765-G 		
2.
66-LN-VP
3.
ZB-LF-72 		
4.
45-DV-TV
5.
NP-537-P 		
6.
76-JLR-2
7.
93-71-ZF 		
8.
7-TZT-69
9.
69-DB-NS		 10.
VH-172-V

Links 			
1________________________

Links
2 _______________________

3________________________
4________________________
Rechts			
Rechts
5________________________
Rechts
Voorkant (kofferruimte) 6________________________
7________________________
Achterkant (achter nummer pl.) 8________________________
Rechts

Links (spatbord l.achter)
9________________________

Links
10_______________________
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Vraag 5.5

Inderdaad, geluk zit vaak in heel gewone dingen. Maar wat als die plots in een andere taal zijn
weergeven.
Onderstaand tref je 5 geluksymbolen aan maar dan in een vreemde taal. Over welke geluksymbolen gaat het hier?

Klavertje vier (Japans)
1_______________________________
Hoefijzer (Russisch)
2 ______________________________
Konijnenpootje (Jiddisch)
3_______________________________
Geluksmunt (Chinees)

4_______________________________

Beschermengel (Arabisch)

5._______________________________

Vraag 5.6

Puzzels zijn er in allerlei soorten en maten van Japans, sudoko, kakuro tot kruiswoordpuzzels.
Puzzelen houd je scherp en daagt je uit, het wordt niet voor niets een denksport genoemd. Ben jij
sportief en ook goed in het Japans? Puzzel er dan op los.
Welk figuur blijkt er uit de onderstaande puzzel?
Maak een raster van 10 x 10.
Horizontaal van links naar rechts: 7, 2 5, 1 5, 4 2, 1 1 2 1, 3 1 2 1, 1 4 2, 1 7, 4 5, 7
Verticaal van boven naar beneden: 4, 1 1, 1 4 1, 4 4, 1 5 1, 4 4, 3 2 3, 3 2 3, 4 4, 10

Fotocamera, fototoestel

__________________________________________________________________________

Vraag 5.7

Als je allebei heel goed bent, kun je soms jaloers zijn op elkaar. Wij zoeken twee mensen die
allebei heel goed zijn!
Wat is er nog heilig, wat is de vraag, wie heeft het laatste oordeel? De Komiek sprak het verlossende woord; Ergens in de verte; licht en troost.

?
Geldt voor alle
antwoorden

de Jonge
1.Freek
__________________________________________________________________________
van ‘t Hek
2.Youp
__________________________________________________________________________
Wat is er nog heilig? (FdJ) Wat is de vraag? (YvtH) Wie heeft het
laatste oordeel? (FdJ) De Komiek (FdJ) sprak het verlossende
woord(FdJ); Ergens in de verte; (YvtH) Licht en Troost (YvtH)
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Vraag 5.8

Met de moderne navigatiemiddelen in onze voertuigen en op onze smartphones letten we zelf
wat minder op. Eens kijken of u tot deze categorie behoort……
Op deze kaart staan vijf plaatsnamen net niet goed gespeld….. Zoek ze alle vijf en spel ze wel
juist…..

ABC

Geldt voor alle
antwoorden

A
D

C

B
E

Alphen aan den Rijn (Alphen aan de Rijn)
A. __________________________________________________
Weeze (Weze)
B. __________________________________________________
Eede (Ede)
C. __________________________________________________
Nieuwegein (Nieuwegeijn)
D. __________________________________________________
Rosendaal (Roosendaal)
E. __________________________________________________
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Vraag 5.9

En hier is ie dan, voor de happy few. Een hersenbreker.
A. Geef van de onderstaande drie tekenreeksen de juiste volgorde aan. (Hint; Isaac Asimov):
069 101 110 032 114 111 098 111 116 032 109 111 101 116 032 100 101 032 098 101 118
101 108 101 110 032 117 105 116 118 111 101 114 101 110 032 100 105 101 032 104 101
109 032 100 111 111 114 032 109 101 110 115 101 110 032 103 101 103 101 118 101 110
032 119 111 114 100 101 110 044 032 098 101 104 097 108 118 101 032 097 108 115 032
100 105 101 032 111 112 100 114 097 099 104 116 101 110 032 105 110 032 115 116 114
105 106 100 032 122 105 106 110 032 109 101 116 032 100 101 032 069 101 114 115 116
101 032 087 101 116 046
069 101 110 032 114 111 098 111 116 032 109 111 101 116 032 122 105 106 110 032 101
105 103 101 110 032 098 101 115 116 097 097 110 032 098 101 115 099 104 101 114 109
101 110 044 032 118 111 111 114 032 122 111 118 101 114 032 100 105 101 032 098 101
115 099 104 101 114 109 105 110 103 032 110 105 101 116 032 105 110 032 115 116 114
105 106 100 032 105 115 032 109 101 116 032 100 101 032 069 101 114 115 116 101 032
111 102 032 084 119 101 101 100 101 032 087 101 116 046
069 101 110 032 114 111 098 111 116 032 109 097 103 032 101 101 110 032 109 101 110
115 032 103 101 101 110 032 108 101 116 115 101 108 032 116 111 101 098 114 101 110
103 101 110 032 111 102 032 100 111 111 114 032 110 105 101 116 032 116 101 032 104
097 110 100 101 108 101 110 032 116 111 101 115 116 097 097 110 032 100 097 116 032
101 101 110 032 109 101 110 115 032 108 101 116 115 101 108 032 111 112 108 111 111
112 116 046

3-1-2
Volgorde________________________________
B. In de onderstaande lijst zijn 6 onderdelen genoemd die niet noodzakelijk zijn in de minimale
benodigde onderdelen om een werkende pc samen te stellen. (Met randapparatuur zoals printers, beeldschermen, muis en toetsenbord hoeft geen rekening gehouden te worden).
Streep de zes overbodige onderdelen door:

VRAAGSTELLING VAN DEZE B

AMD A10-7870K Boxed
AMD Ryzen 7 1700 Boxed
VRAAG IS NIET JUIST.
ASRock B85M Pro4
ASRock Rack EPC612D4I
VRAAG B. VERVALT
BitFenix Phenom Micro-ATX
Cooler Master GM G550M
Corsair Value Select CMSO32GX4M2A2133C15
Crucial BX200 240GB
Gigabyte GA-AX370-Gaming K7
Gigabyte GA-B150M-D3H
Intel Core i5-4690K Boxed
Intel Core i5-6400 Boxed
Intel Xeon E5-2680 v4 Boxed
KINGSTON HYPERX FURY 16 GB DIMM DDR4-2133 2 X 8 GB
Kingston ValueRAM KVR16LS11K2/16
MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G
Samsung 850 EVO mSATA 500GB
Seasonic SS-250SU
Transcend TS8GIB5797
WD Scorpio Blue PATA 100 MB/s WD2500BEVE
Zippy P2G-6510P
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Vraag 6.0

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
1. Wanneer is de fabriek in gebruik genomen?
2. Naast de fabriek bevindt zich de directeurswoning.
Deze is niet gelijktijdig gebouwd en bevond zich in
eerste instantie elders. Op welke datum vond
aanbesteding plaats van de directeurswoning?

1913

1. ____________________________________________________________________________

21 september 1927

2. _____________________________________________________________________________

Vraag 6.1

De voormalige gemeente Lith heeft, evenals elke andere dorpsgemeente, een scala aan gemeentebestuurders en college's van diverse pluimage gehad.
In de onderstaande anagrammen zijn de letters van de voor- en de achternamen van de politici
door elkaar heen gehusseld. Zet de letters in de juiste volgorde.

?

Geldt voor alle
antwoorden

1. opmat snuivers
2. lebmagen verbrandt
3. schild aandrijven
4. cent mauve nachtpon vin
5. bosgod urnen
6. staat bode
7. strem ritsig
8. smaakvol indrink
9. obstakel
10. bakoven censors

Piet van Rossum

1._________________________________

Lambert van den berg

2._________________________________

. Adri van Schijndel

3._________________________________

Vincent van Campenhout

4. _________________________________

Noud Bongers

5. _________________________________

Ad Toebast

6. _________________________________

Gerrit Smits

7. _________________________________

Mari van Kilsdonk

8. _________________________________

Tekla Bos

9. _________________________________

Cor van Sonsbeek

10. _________________________________
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Vraag 6.2

Het lijken een paar lijnen en meer niet, maar het zijn toch echt de contouren (plattegronden) van min of
meer bekende gebouwen in de voormalige gemeente Lith
Benoem aan de hand van de onderstaande afbeeldingen de naam van het dorp waar het gebouw zich
bevindt.

ABC
Geldt voor alle
antwoorden

Maren-Kessel
A._______________________

Lith
B._________________________

Oijen
D._________________________

Vraag 6.3

Teeffelen
C.______________________

Lithoijen
E.__________________________

Rond de (kerkelijke) feestdagen zijn er uiteraard ook vieringen in de kerk, zo ook rond Pasen.
Hoeveel kerkgangers bezochten de viering op goede vrijdag 2017 in de St. Lambertuskerk in Lith?

14
__________________________________________________________________________
Vraag 6.4

Bijna zijn hele leven bevoer Lithenaar Gerard van Haperen de vaderlandse binnenwateren.
A Wat was de naam van het schip waar Gerard als 15-jarige knecht begon?
ABC

Spes Salutes

A. ___________________________________________________________________________

B. Wat waren de vergoedingen die Gerard als 15-jarige knecht, per week, ontving?

Kost, inwoning en een gulden per week
B. ____________________________________________________________________________
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Vraag 6.5

ABC

Een stukje historie:
Ooit in de late jaren 1600 en de vroege jaren 1700 was er een school die een gymnasiumachtige
opleiding had. Deze school had zo'n goede reputatie dat zelfs leerlingen uit de grote stad 's-Hertogenbosch er naar toe kwamen. In reisbegrippen was dat toen voorwaar een hele onderneming.
Jammerlijk hield de opleiding op te bestaan toen de onderwijzer ging verhuizen.
Welke plaats zoeken wij?

Teeffelen

___________________________________________________________________________

Vraag 6.6

Pasen is naast een kerkelijke feestdag ook vaak een seizoensopening voor allerlei activiteiten
Zo werd dit jaar de 3e editie gehouden van ‘Lith Presenteert’. Ben jij er geweest?
Dan weet je wellicht ook de antwoorden op de volgende vragen.
A. Hoeveel bezoekers kwamen er volgens Yvonne van der Zanden op het evenement af?
B. Welk seizoen werd er geopend?
C. Welke bands en groepen traden er op?
D. Wat waren de openingstijden van het evenement?
E. Waarom heeft de museumboot de naam ’t Visje?

950 bezoekers

A._________________________________________________________________________

Het seizoen voor museumboot ’t Visje

B._________________________________________________________________________
ABC

Paradox, Fanfare St Lambertus, Vocal Group Lith, Pleakband, en 7th Gear
C._________________________________________________________________________

11:00 tot 17:00 uur
D._________________________________________________________________________
In Lith was de bijnaam van de vader van Joop vd Zanden ‘t Visje
E._________________________________________________________________________
Vraag 6.7

Bestemmingsplannen zijn er om gewijzigd te worden. Alhoewel....................
Welke bestemmingsplannen zijn er “geheel onherroepelijk in werking” voor de volgende twee
straten?
Schrijf de namen op van het plan zoals het is vermeld in het dossier van :
A. Dorpstraat, Lithoijen
B. Groenstraat, Maren Kessel

Partiële herziening 1 - Twee Kernen – 2012

A. ___________________________________________________________________________

Maren-Kessel - 2013
B. ____________________________________________________________________________
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Vraag 6.8

Ook de dorpen uit de voormalige gemeente Lith hebben een positieve bijdrage geleverd aan de
bevolkingsgroei van de gemeente Oss in 2016.
A. Hoe groot was de totale bevolkingsgroei van de gemeente Oss in 2016?

367

____________________________________________________________________________
B. Welk kerkdorp van de voormalige gemeente Lith had in aantallen het grootste aandeel in de
bevolkingsgroei van Oss in 2016?
ABC

Maren-Kessel
____________________________________________________________________________
C. Welk kerkdorp van de voormalige gemeente Lith had procentueel het grootste aandeel in de
bevolkingsgroei van Oss in 2016?

ABC

Teeffelen
____________________________________________________________________________
D. Hoe groot was het geboorte aantal in 2016 in de gemeente Oss?

834
____________________________________________________________________________
E. Hoeveel statushouders zijn er bij gekomen in 2016 in de gemeente Oss?

226

_____________________________________________________________________________

Vraag 6.9

ABC
Geldt voor alle
antwoorden

Effe terug in de tijd. Vandaag 1020 jaar geleden….
Het is het jaar 997, bisschop Notker van Luik is een belangrijke steunpilaar van Keizer Otto III.
Beide heren kunnen het goed met elkaar vinden, daarom ontvangt de bisschop een oorkonde
van de keizer waarin de plaats A. ……… geschonken wordt.
In de oorkonde staat ook dat eerder al enkele naburige plaatsen aan de bisschop zijn gegeven te
weten B. ……. & ……., latijns voor C. …… & ……..
Dit is de eerste schriftelijke vermelding van beide maasdorpen, al kun je in 997 nog nauwelijks
van dorpen spreken.
De originele oorkonde van 997 ging verloren, evenals een afschrift uit de D.…… eeuw. Gelukkig
is er nog wel een kopie.
Dit document ligt in het Rijksarchief in E. ……

Heerewaarden

A. _____________________________________________________________________________

Marsna & Casella
B. _____________________________________________________________________________
Maren & Kessel

C. _____________________________________________________________________________

13e
D. _____________________________________________________________________________
Luik

E. _____________________________________________________________________________
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Vraag 7.0

Muziekfestivals zijn van oudsher prachtige hoogtepunten in de zomer. Wat weten jullie over Rock
Werchter?
A. Hoeveel Belgische Frank (betaalmunt) was de entree voor het festival in 1975?

100
voorverkoop of 120 frank aan de kas
____________________________________________________________________
B. Op het officiele affiche van de editie van 1984 stonden Chris Rea, Nona Hendryx, David Johansen, Paul Young, Joe Jackson en Lou Reed. Welke tween namen ontbreken in dit rijtje?
ABC

The
Alarm, Simple Minds
_____________________________________________________________________
C. Wanneer sleepte de organisatie een Arthur Award binnen voor beste festvial ter wereld?

2004
of 6 daaarop volgende jaren
_____________________________________________________________________
D. Wat was de warmste dag ooit op het festival, met maar liefst 36 graden?

Vrijdag
2 juli 2010
_____________________________________________________________________
E Wat hebben Placebo, Metallica, dEus en Chemical Brothers gemeen, in relatie tot Werchter?

Traden allen minimaal 7 keer op

_____________________________________________________________________

Vraag 7.1

" Dit is het einde, dat doet deur dicht....", was ooit een bekend liedje.
We hebben een aantal van die einden van liedjes op een rij gezet.
Ga naar https://vimeo.com/246764833 en beluister de tien fragmenten. Vul hieronder de
fragmenten op de juiste volgorde in:

ABC
Geldt voor alle
antwoorden

All summer long

A. Songtitel:____________________________________________________________

Dromen zijn bedrog

B. Songtitel:____________________________________________________________

Another one bites the dust

C. Songtitel:____________________________________________________________

Rumour has it

D. Songtitel:____________________________________________________________

Brown sugar

E. Songtitel____________________________________________________________

Viva la vida

F. Songtitel____________________________________________________________
		
Love in the Elevator
G. Songtitel:____________________________________________________________

Niet of nooit geweest

H. Songtitel:____________________________________________________________

Radar Love

I. Songtitel:____________________________________________________________

Kom van dat dak af

J.Songtitel:___________________________________________________________
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Vraag 7.2

"Hij was een smokkelaar" en " Hij was maar een clown". Het bezingen van een beroep is van alle
tijden. De meest geweldige of bizarre serenades zijn geschreven om beroepen te eren.
Op https://vimeo.com/246764863 staat ook zo'n "ode" aan een beroep.
Over welk beroep wordt hier een bloemrijke woordenschat uitgestort?

Mijnwerker/Koepel
______________________________________________________________________

Vraag 7.3

Van rebus naar muziek.
Welke namen van bands uit de jaren 90 van de vorige eeuw haal je uit deze rebus?

ABC

Geldt voor alle
antwoorden

A. ___________________________________________________________________
Nirvana
B. ___________________________________________________________________
Oasis
C. ___________________________________________________________________
Radiohead
D. ___________________________________________________________________
Blur
E. ___________________________________________________________________
Bush
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Vraag 7.4

Heerlijke herinneringen aan een tijd dat muziek nog verkocht werd in echte winkels!
We hebben wat albums voor je ‘schoongemaakt’. Graag artiest en titel van het album opgeven
en op volgorde zetten van aantal verkochte albums… de meeste bovenaan!

A.

B.

ABC
Geldt voor alle
antwoorden

1								2

C.

					3

D.

E.

4 							5

Thriller

Micheal Jackson (110 milj)

Bat out of Hell

Meatloaf (43 milj)

Born in the USA

Bruce Springsteen (30 milj)

Slippery when wet

Bon Jovi (28 milj)

Faith

George Micheal (20 milj)

1. Titel:___________________________Artiest:_________________________________

2. Titel:___________________________Artiest:_________________________________

3.Titel:___________________________Artiest:_________________________________

4. Titel:___________________________Artiest:________________________________

5. Titel:___________________________Artiest:_______________________ _________
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Vraag 7.5

ABC
Geldt voor alle
antwoorden

Andre Hazes. Vele producties staan achter zijn in as vervlogen
naam. En of je ze nou leuk vindt of niet, vaak blijven die melodieen
in het hoofd hangen.
Op https://vimeo.com/246764884 tref je een medley van vijf
nummers van Andre Hazes. Alleen is er iets fout gegaan in de mix
en zijn de nummers niet na elkaar, maar door elkaar gehusseld.
Welke nummers zijn het?

De vlieger
A. ____________________________________________________
Zeg maar niets meer
B. __________________________________________________________________
Het is koud zonder jou
C. __________________________________________________________________
Kleine jonge
D. __________________________________________________________________
Bloed zweet en tranen
E. __________________________________________________________________

Vraag 7.6

Verzamel cd's wie heeft ze niet in huis. Dit is echter een heel aparte verzamelaar. Speciaal voor
de Lithse Kwis samengesteld uit vijf cd's.
Noem de titel en uitvoerende bands van de afgebeelde cd's.

ABC
Geldt voor alle
antwoorden

40 jaar Hoken
Normaal
Titel _________________________________Band________________________

't Verzamelviltje
De Revuo's
Titel _________________________________Band________________________
Zondag in het zuiden
Rowwen Heze
Titel _________________________________Band________________________
Boven
Blof
Titel _________________________________Band________________________
De Bom
Doe maar
Titel _________________________________Band________________________
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Vraag 7.7

Muziek bij een uitvaart is niet meer weg te denken. Liedjes zeggen dan soms meer dan woorden.
Onderstaand tref je afbeeldingen die de titel van liedjes uitbeelden die regelmatig tijdens een
uitvaart gebruikt worden. Welke 5 liedjes zijn het?
		

ABC
Geldt voor alle
antwoorden

A.				

B

A		

B

Time to say goodbye		
Titel______________________

Old and Wise		
Titel_____________________

C.				

C.

Tears in Heaven			
Titel_____________________

D.				

D.		

Titel____________________

			

E.

E.		

Power of Love			

Sound of silence			
Titel____________________
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Vraag 7.8

Meten is weten. Zelfs in de muziek! In dit geval gaat het om een muziekgebouw. En dan hebben
we het over de muziekkiosk.
Ook Lith heeft zo'n kiosk. Gezien de opvallende verschijning vragen we niet naar de locatie van
de kiosk, maar gaat het deze keer om de afmeting.

A. Wat is de afmeting van de kiosk, gemeten ter hoogte van de bovenkant van het metselwerk?
Het betreft de afmeting minus de breedte van de trap (buitenkant). Afronding op hele centimeters. (Een afwijking van 2% wordt toegestaan.)
B. Wat is de hoogte van de kiosk, gemeten vanaf de vloer van het bordes tot in de nok van het
dak? Afronding op hele centimeters. (Een afwijking van 2% wordt toegestaan.Is aangepast naar
5%)

		
20 meter
(marge is 19 - 21 meter)
A. ____________________________________

2.77 mtr of 4.28 incl. dak
B. ____________________________________

(marge 2.6 - 4.50)

Geen serie op TV zonder een herkenningstune.
Vraag 7.9

Op https://vimeo.com/246765069 vind je een bestand met TV tunes. De opdracht is simpel;
benoem de series die bij de tunes horen.
A. ____________________________________
90210
ABC
Geldt voor alle
antwoorden

B. ____________________________________
Desperate Housewives		
C. ____________________________________
Dallas

Airwolf
D. ____________________________________
E. ____________________________________
Twinpeaks		

Lithse Kwis 2017 | Hoofdstuk 7

Muziek

58

HOOFDSTUK 8
In beweging

Lithse Kwis 2017 | Hoofdstuk 8

In beweging

59

Vraag 8.0

Nu we in Max Verstappen een nieuwe kampioen Formule 1 hebben wil iedereen plotsklaps racen.
Al is het alleen maar karten.
We gingen met een clubje bekende Nederlanders ’n middagje karten. Weet jij wie het waren?
(noem de voor- en achternaam)

?
Geldt voor alle
antwoorden

Daphne Schippers
A:_________________________

Wesley Sneijder
B:_________________________

Maxima
C:_________________________

Tom Egbers
D:_________________________

Matthijs van Nieuwkerk
E:_________________________

Jesse Klaver
F:_________________________

Patricia Paay
G:_________________________

Paul de Leeuw
H:_________________________

Bennie Jolink
I:_________________________

Jochem Meijer
J:_________________________
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Vraag 8.1

0 of 10

Het amateurvoetbal in de regio bevindt zich ongeveer allemaal in dezelfde regionen van het
voetbal. Hoe goed volg jij de vaandeldragers van de regionale clubs?
Geef voor elk 1ste voetbal team (Maaskantse Boys, MOSA’14, NLC’03) uit de voormalige
gemeente Lith wat hun positie op de ranglijst was, het aantal doelpunten voor en het aantal
behaalde punten op 1ste Paasdag 2017.

Maaskantse Boys

7		
25			
27
Positie: ____
Aantal Punten:______
Aantal doelpunten voor:_______

MOSA '14 		

11		
21			
31
Positie: ____
Aantal Punten:______
Aantal doelpunten voor:_______

NLC'03 			

8		
22			
27
Postie: ____
Aantal Punten:______
Aantal doelpunten voor:_______

Vraag 8.2

Het gilde in Maren-Kessel.
A Wie is anno 2017 de gilde hoofdman?
B Dit jaar is een eeuwenoude regel gewijzigd bij het gilde in Maren Kessel, welke is dat?
?

Jurgen Swinkels
A. ____________________________________________________________________________
Vrouwen zijn vanaf 2017 ook welkom bij het Gilde
B. ____________________________________________________________________________

Vraag 8.3

Voetbal tja...
Welke 4 spelers (heren) maken officieel geen deel meer uit van de NLC’03 selectie 2017-2018
ten opzichte van voetbalseizoen 2016-2017?

?

Geldt voor alle
antwoorden

DEZE VRAAG
A. ____________________________________________________________________________
IS
B. ____________________________________________________________________________
VERVALLEN
C. ____________________________________________________________________________

0 of 10

D. ____________________________________________________________________________

Vraag 8.4

Lithoijen heeft sinds dit jaar weer een echt voetbalveldje.
A Wat was de officiele openingsdatum van het nieuwe voetbalveldje in Lithoijen?
B Wie hebben het voetbalveldje officieel geopend (namen)?

Woensdag 28 juni 2017
A. ____________________________________________________________________________
?

Wethouder Frank van den Brok en 2 voetbalkunstenaars Nelson
B. ____________________________________________________________________________
en Samuel
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Vraag 8.5

Darten is een populaire indoorsport. De gemiddelde score van beginnende darters is 30 met een
standaarddeviatie van 21. Stel dat een willekeurige groep van 49 beginnende darters een concours
heeft gespeeld.
Hoe groot is de kans in procenten (afronden op 1 decimaal) dat ze een gemiddelde score hebben
behaald die lager is dan 25?

z=(25
– 30) / 3 = -5/3 = -1.67 Zie Z-tabel: .04746 = .048 = 4.8%
_________________________________________________________________________________
Vraag 8.6

Sjoelen is gaaf, maar je moet de spelregels wel kennen natuurlijk. Het gaat er niet om alle stenen in
de ‘4’ te schuiven, maar juist om ze zoveel mogelijk te verspreiden over de vakjes, want dan krijg je
bonuspunten.
Diegene met de meeste punten wint het spel. De puntentelling dient als volgt te gebeuren:
In elk vak 1 schijf = 20
In elk vak 2 schijven = 40 punten
In elk vak 3 schijven = 60 punten
In elk vak 4 schijven = 80 punten
In elk vak 5 schijven = 100 punten
In elk vak 6 schijven = 120 punten
In elk vak 7 schijven = 140 punten
Bevinden zich buiten deze berekening nog schijven in een vak, dan tellen deze elk voor de punten in
dat vak.
Annie en René sjoelen een potje, zij starten beide met 30 stenen. René kent de regels niet en denkt
zoveel mogelijk stenen in de vier te schuiven. Dit lukt met 16 stenen, daarna schuift hij in elk vak 1
steen en in vak 3 zelfs 2. Annie kent de regels wel, zij verdeelt 19 stenen ongeveer gelijk over de 4
vakken, in vak twee zit 1 steen minder dan in de andere vakken.
A)
B)

Wie wint?
Hoe groot is het puntenverschil?

Annie
A. ____________________________________________________________________________
5 (Annie 88 en Rene 83)
B. ____________________________________________________________________________
Vraag 8.7

Henk is een verdienstelijk amateur golfspeler met handicap 14 die de holes 1 t/m 9 vanaf de gele
Tee-markers speelt.
Zijn scores deze middag zijn:
Hole 1 : Bogey 		
Hole 2 : Birdie 		
Hole 3 : Par		

Hole 4 : Bogey		
Hole 5 : Birdie 		
Hole 6 : Albatros		

Hole 7 : Condor
Hole 8 : Eagle
Hole 9 : Par

Hoeveel Stableford-punten weet Henk die middag te behalen?

27
____________________________________________________________________________
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Vraag 8.8

Zinderend, dat was het EK Vrouwen 2017 letterlijk vanaf minuut één tot en met de laatste minuut in de finale. Het EK, dat van 16 juli tot en met 6 augustus in Nederland gehouden werd, was
één groot hoogtepunt. Met als kers op de taart de zege van de Oranjevrouwen op Denemarken in
de finale, waardoor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zich voor het eerst in de historie
tot Europees kampioen kroonde.
Één dame uit de selectie mag zich onlangs beste voetbalster van Europa noemen.
A. Wat is haar volledige naam?
B. Wat is haar geboorteplaats?
C. Wat is haar positie in het veld?
D. Bij welke internationale club speelt ze nu?

?

E. Welke huidige Lithenaar heeft haar nog twee seizoenen getraind?

Lieke Martens
A.______________________________________________________________________________
ABC

(Nieuw) Bergen
B.______________________________________________________________________________
Linksbuiten
C. _____________________________________________________________________________

ABC

FC Barcelona
D.______________________________________________________________________________

?

Theo de Bijl
E.______________________________________________________________________________

Vraag 8.9

Max Verstappen is nog geen Wereldkampioen Formule 1, hij won inmiddels 3 races. Welke van de
onderstaande coureurs wonnen minder Grand-Prix?
A. Wolfgang von Trips
B. Thierry Boutsen
C. Elio de Angelis
D. Jean Alesi
E. Robert Kubica

Minder (2)
A.______________________________________________________________________________
Evenveel (3)
B.______________________________________________________________________________
Minder (2)
C. _____________________________________________________________________________
Minder (1)
D.______________________________________________________________________________
Minder (1)
E.______________________________________________________________________________
Goed antwoord is dus ook A-C-D-E
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Vraag 9.0

Grote mensen in een kleine gemeente, Harold Schraven is er één van. Wat weet jij over hem?
A.
B.
C.
D.
E.

ABC

Bij welke toneelgroep begon Harold Schraven zijn carrière als regisseur?
Wat is zijn grootste productie?
Welke onderscheiding kreeg Harold Schraven uitgereikt dit jaar?
Door wie werd de onderscheiding uitgereikt?
Tijdens welk evenement werd deze onderscheiding uitgereikt?

Eendracht Maakt Macht (EEM), Lithoijen
A.______________________________________________________________________________
't Bosch Mysterie, ter ere van 132 jaar Oeteldonk
B.______________________________________________________________________________
KAMring
C. _____________________________________________________________________________

?

Ans Jager
D.______________________________________________________________________________
Buitenvoorstelling Op Hoop van Zegen
E.______________________________________________________________________________

Vraag 9.1

De 5 mensen die jullie hier op de foto’s zien hebben een overeenkomst.
Schrijf de namen van deze personen op en beschrijf wat hun overeenkomst is. En dan bedoelen
wij niet de fysieke overeenkomsten , maar overeenkomsten als leeftijd, beroep.

?

Let op. De vraag wordt alleen goed gerekend als alle namen en de overeenkomst juist zijn.

Geldt voor alle
antwoorden

0 of 10

Robert Portier
A._______________________

Mustafa Marghad
B.________________________

		
Monique Hoogstraten
		D.______________________

Mitra Nazar
C._____________________

Tijn Sadee
E.________________________

Werken als (Buitenland correspondent) bij de NOS.

Overeenkomst________________________________________________________________
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Vraag 9.2

Diverse media hebben bericht over het nieuwe natuurgebied de Hemelrijkse Waard, welke in
2017 is geopend. Sindsdien is de Gemeente Oss een stuk riviernatuur rijker. Dit natuurschoon is
goed te bekijken vanuit de uitkijktoren die aan de Oijense Benedendijk in Oijen staat.

A. Op welke datum en welk tijdstip werd deze uitkijktoren officieel geopend?
B. Hoeveel traptreden moet je op om bovenop te kunnen genieten van het uitzicht?

Op 15 april 2017 om 10.00 uur.

A.______________________________________________________________________________

32 treden

B._____________________________________________________________________________
Vraag 9.3

Of de eigenaren van de onderstaande telefoonnummers blij worden van alle belangstelling is nog
maar de vraag.
Welke organisatie, bestuur of vereniging verbindt onderstaande telefoons nummers met elkaar?
0621581494
0412481616
0651382035
0613912906

(Hoofd)bestuur NLC’03

______________________________________________________________________________
Gertjan Ruis VOORZITTER (0621581494) Marc-Jan Coppens PENNINGMEESTER (0412481616)
Chris Hol WEDSTRIJDSECRETARIS DAMES EN HEREN (0613912906) Ivan Blazevic AANSPREEKPUNT
ACTIVITEITEN COMMISSIE (0651382035)
Vraag 9.4

Netflix is een aanbieder van online streaming films en series, die je kunt bekijken wanneer het jou
uitkomt.
A.Een populaire serie die je kunt kijken op Netflix gaat over het wel en wee in de Litchfield
gevangenis. Vanaf welke datum kon je seizoen 5 van deze serie in Nederland bekijken?
B.Gossip Girl is een veel bekeken serie op Netflix. In seizoen 3 gooit Chuck Bass de lievelingsbloemen van Blair Waldorf in de prullenbak op het Empire State Building, nadat zij niet komt
opdagen. Welke kleur jas draagt Blair als zij deze bloemen uit de prullenbak vist?

9 juni 2017

A.______________________________________________________________________________

Een groene jas

B.______________________________________________________________________________
Vraag 9.5

Lith heeft in de jaren 90 van de vorige eeuw zijn eigen regionale en legale radiostation gehad
met reguliere uitzendingen al dan niet live vanaf de Lithse Ham.
Wat was de naam van dit radiostation?

ABC

QFM

______________________________________________________________________________
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Vraag 9.6

Dit jaar werd voor de eerste keer een talentenmarkt in Lith georganiseerd. Tijdens dit evenement
werden diversen verrassende talenten ten toon gespreid.
Een van deze talenten die te zien en te proeven waren, was de lekkere kookkunst van nieuwe
Lithenaren.
De vraag is waar komt deze familie oorspronkelijk vandaan?

ABC

Vraag 9.7

Eritrea
____________________________________________________________________________

Kevin Spacey was een van de hoofdrol spelers in deze serie, met de nadruk op WAS. Want na de
openbaring van zijn seksuele escapades is hij afgeserveerd en is inmiddels besloten dat de serie
House of Cards een vervolg zal krijgen zonder Kevin Spacey. Kortom reden genoeg om een vraag
over de serie te stellen.
Geef bij de afbeeldingen aan welk seizoen en welke aflevering het betreft. Ieder goed antwoord
levert 2 punten op.

1
5
A.__SEIZ:_______AFL:_____

		
5
13
D.__SEIZ:_______AFL:_____

Vraag 9.8

2

2

3

B.__SEIZ:_______AFL:_____

11

C.__SEIZ:_______AFL:_____

4

11

E.__SEIZ:_______AFL:_____

Dit is groepsopdracht die we op 22 oktober bekend hebben gemaakt en waarbij is gevraagd om
je team op Facebook voor te stellen. Heb je aan die opdracht voldaan dan verdien je tien punten.
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Vraag 9.9

In Nederland hebben we veel goede doelen waar BN-ers ambassadeur van zijn.
Van welke goede doelen zie je hieronder het logo (of een deel ervan) en welke BN-er is ambassadeur?

A			

B				

C			

		D				E
ABC
Geldt voor alle
antwoorden

?

A.

Cordaid
Kinderstem
Doel:_____
_____ _____
____ _____ _____ _____ _____ _____
Isa _____
Hoes/Neda
Bain/Margot
Ribbering
BN'r(s): _____
_____ _____
_____ _____ _____
_____ __

Geldt voor alle
antwoorden

B.

Edukans
Doel:_____
_____ _____ ____ _____ _____ _____ _____ _____
Nick_____
en Simon
BN'r(s): _____
_____ _____ _____ _____ _____ _____ __

C.

Kind
brandwond
Doel:_____
_____en
_____
____ _____ _____ _____ _____ _____
Hans
Kazan
BN'r(s): _____
_____
_____ _____ _____ _____ _____ _____ __

D.

Lepra
stichting
Doel:_____
_____ _____
____ _____ _____ _____ _____ _____
HuuB
Stapel/Jan
/ Peter
BN'r(s): _____
_____
_____ _____ Kruis
_____ _____
_____Ensen
_____ __

E.

Voedselbank
Nederland
Doel:_____
_____ _____ ____
_____ _____ _____ _____ _____
René
Froger/Herman
Blijker
BN'r(s): _____
_____
_____ _____ _____de
_____
_____ _____ __
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Gemene Streken

Lithse Kwis 2017 | Hoofdstuk 10

Gemene streken

69

Vraag 10.0

In de jaren dertig van de vorige eeuw vierde de criminaliteit in onze regio hoogtij.
Ook Lithoyen en omliggende dorpen bleven niet gespaard. Om dit een halt toe te roepen werden zware
maatregelen ingezet om "zuiveringsacties" in gang te
zetten. Welke manschappen werden in Lithoyen gehuisvest.

Marechaussee
____________________________________________________________________________
Vraag 10.1

Op 15 maart dit jaar vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In totaal deden 28 partijen
mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, met gezamenlijk 1.116 kandidaten. Dat aantal was
sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zo hoog en leverde een extra groot stemformulier op.
A.
B.
C.
D.
E.

?

Vraag 10.2

A.

Heerlen
__________________________________________________________________

B.

PVV
en VVD
__________________________________________________________________

C.

8.30
uur – 10.00 uur
__________________________________________________________________

D.

304
vrouwen
__________________________________________________________________

E.

H.
Lamberts
__________________________________________________________________

Kleine berichten in het nieuws kunnen emotionele waarden hebben voor vele mensen in onze kleine gemeenschap. Wat weet jij van onderstaande foto?
A.

ABC

In welke gemeente was de opkomst het laagst?
Welke twee partijen hadden in de gemeente Rotterdam een vergelijkbare score en 		
stonden hiermee bovenaan?
Wat waren de openingstijden van het mobiele stembureau in Brabantzorg Sterrebos in
de gemeente Oss?
Hoeveel vrouwelijke kandidaten waren er in kieskring 18 (’s-Hertogenbosch)?
Welke kandidaat stond er op de kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 in kieskring 18 		
(’s-Hertogenbosch) op gelijke hoogte aan de rechterzijde van J.H. Haasnoot?

B.

Wat mis je hier op de foto, wat later is terug
geplaatst?
In welk dorp staat dit kapelletje?

A.

Maria
Beeld
_______________________________________

B.

Maren-Kessel
_______________________________________
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Vraag 10.3

Dr Wiegersma is een bekende arts in de voormalige gemeente Lith, maar we hebben in de gemeente nog een markante arts gehad Dr. Martens. Tevens was hij zeer
bekend in de Lithse politiek. Hij heeft in het bestuur van de gemeente een grote rol
gehad. Wie kan zich hem nog herinneren?
A.
B.
C.
D.
E.

ABC

ABC

Vraag 10.4

Hij is ook in het buitenland arts geweest maar in welk land?
In welk jaar heeft hij ontslag genomen/gekregen van zijn functie bij de
gemeente? (Hij stopte toen niet als arts in Lith)
In welk jaar werd hij raadslid?
Toen hij stopte als arts in Lith (pensioen) heeft hij de gemeenschap een cadeau 		
gegeven. (Kunstwerk) Wat was de naam van het kunstwerk en wie de maker?
Toen hij met zijn functie begon bij de gemeente Lith, wat was toen zijn salaris hier-		
voor? En er was nog een voordeel verbonden aan deze baan. Wat was dat?

A.

Oostenrijk
__________________________________________________________________

B.

1-1-1966
__________________________________________________________________

C.

1966
__________________________________________________________________

D.

Ontvangen
Glorie” Joep Coppens
__________________________________________________________________

E.

1800,gulden per jaar en vrij wonen
__________________________________________________________________

Vakantie kent vele variaties. Waar de een ervan geniet om lekker thuis te blijven, vertrekt de
ander zo snel hij/zij kan naar het warme zuiden.
Maar er zijn ook mensen die ervan houden om een weekje door Duitsland te rijden. Je kunt op
verschillende trajecten zo snel rijden als je wilt. Dus veel te zien in korte tijd.
Zo ook Heinrich. Hij vertrekt 's morgens zo vroeg mogelijk want zijn eerste stop is meteen de
langste afstand. De Branderburger Tor in Berlijn. Maar omdat er veel stukken zijn waar hij flink
hard mag rijden schiet het goed op. Na de nodige selfies bij de vele bezienswaardigheden
gaat de reis de volgende dag in een moordend tempo naar Schwarzwald voor de befaamde
Schwarzwälder Kirschtorte. En nu hij toch in de buurt is ook maar meteen even een pitstop bij
de Bierfesten. Ook hier weer een paar selfies met bier und wurst. En zonder het bier te hebben
geproefd gaat het richting Freiburg om nog wat geschiedenis te snuiven. Maar door al dat
gejakker raakt de benzine eerder op dan gepland dus staat Heinrich plots zonder benzine op de
vluchtstrook van de snelweg. Gelukkig is hij net een Rasstatte gepasseerd wat nog te belopen is
en dus gaat hij daar benzine kopen en ook meteen maar een kopje koffie, want het vele rijden
maakt ook wel slaperig. Nu zijn tank weer gevuld is, is het richting Freiburg geblazen, Daar
aangekomen zoekt hij een boekhandel en koopt vanuit zijn functie als geschiedkundige een
exemplaar van het omstreden boek "Mein Kampf" .Hij zit nog een vijf minuten op het terras onder het genot van een kop koffie te lezen in zijn gekochte literatuur of hij krijgt een boete van
de politie.
Heinrich is zich van geen kwaad bewust, maar toch heeft hij een strafbaar feit gepleegd.
Wat is dat strafbare feit?

Je mag een auto niet zonder benzine langs de kant
__________________________________________________________________
van snelweg laten staan
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Vraag 10.5

Er kwamen door de jaren heen nogal wat celebrities in aanraking met de politie.
Welke bekendheden zie je op onderstaande foto´s? En waarom werden ze gearresteerd?

?

A			

B				

C			

Geldt voor alle
antwoorden

		D				E

A.

Hilton
Celebrity:_____ _____Paris
_____ ____
_____ _____ _____ _____ ______ ___
Onder
invloed
achter
het _____
stuur,
drugsbezit
Reden arrestatie: _____
_____ _____
_____
_____ _____
_____
__

B.

Bakker
Celebrity:_____ _____Marco
_____ ____
_____ _____ _____ _____ ______ ___
dodelijk
ongeluk
veroorzaakt
Reden arrestatie: _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____ onder
_____ __invloed

C.

Celebrity:_____ _____Badr
_____ Hari
____ _____ _____ _____ _____ ______ ___

serie
in het
Reden arrestatie: _____
_____mishandelingen
_____ _____ _____ _____
_____Amsterdamse
_____ __
D.

van alcohol.

uitgaansleven

OJ
Simpson
Celebrity:_____ _____
_____
____ _____ _____ _____ _____ ______ ___
gewapende
overval
Reden arrestatie: _____
_____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ __

E.

James
Cromwell
Celebrity:_____ _____
_____ ____
_____ _____ _____ _____ ______ ___
tijdens
protest
Seaworld
Reden arrestatie: _____
_____ _____
_____bij
_____
_____ _____ _____ __
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Vraag 10.6

De papieren telefoongids ooit een betrouwbaar naslagwerk. En
hoewel het steeds meer uit de gratie begint te raken wordt die toch
nog met enige regelmaat geraadpleegd.
Hoe vaak staan onderstaande namen in totaal in de Telefoongids
nr 16, Oss, 2016-2017 vermeld onder het netnummer 0412?
A. Bijl
B. Jansen
C. Lith
D. Tiemissen
E. Veer

Vraag 10.7

A.

41
__________________________________________________________________

B.

75
__________________________________________________________________

C.

55
__________________________________________________________________

D.

29
__________________________________________________________________

E.

__________________________________________________________________
54

Familievetes. Het is van alle tijden en ze komen in en tussen de
beste families voor. Dus ook in Lith. En in dit geval ging het, volgens
de overlevering, wel met erg grof geweld wat de dood tot gevolg
had.
Hoewel hij hier nog een prachtige gladde schedel bezit en nog
recht uit zijn ogen kijkt was het noodlot van deze man uiteindelijke erg luguber.
A.
B.
C.
D.
E.

Wat is de naam van deze persoon in de film?
Waarmee werd hij vermoord?
In welk jaar werd de film met dit voorval uitgebracht ?
In welk jaar volgde deel 2 van deze film?
Wie speelde in deel 2 de rol van de man op de foto?

A.

Pale Pie
__________________________________________________________________

B.

Bijl
__________________________________________________________________

C.

1958
__________________________________________________________________

D.

__________________________________________________________________
1995

E.

__________________________________________________________________
Leo Bongers

?

?
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Vraag 10.8

Jullie zien hier 5 foto’s van personen die iets met elkaar gemeen hebben, oftewel een overeenkomst. Ja, het zijn allemaal mannen en nog meer van die dingen. Nee, dat allemaal niet, ze
hebben allemaal dezelfde ervaring meegemaakt. Dus geen fysiek uiterlijk of iets dergelijks.
Welke ervaring delen zij?

Ze hebben alle 5 1 keer in het Nederlands elftal gespeeld
_______________________________________________________________________________
Vraag 10.9

Sommige mannen hebben een sterke vrouwelijke kant, ook mannen van wie je het helemaal niet
zou verwachten.
Welke man laat hier z'n vrouwelijke kant zien?

?

Jan Eikelenboom

_______________________________________________________________________________
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HOOFDSTUK 11
Bedrijvigheid (sponsorvragen)
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Vraag 11.0

Maaskant Reizen heeft tegenwoordig een sub-merk uitsluitend voor de verhuur van touringcars.

ABC

A. Binnen welk 3-letterig bedrijf zijn deze activiteiten ondergebracht?

SLB bv
_______________________________________________________________________________
B. Hoe heet de website van deze activiteit?
_______________________________________________________________________________
Bushuur.nl

Vraag 11.1

SBS+ is een regionaal erkend bedrijf in schoonmaakdiensten
. Naast de uitblinkende schoonmaakactiviteiten, uitgevoerd
door een hecht team van medewerkers, is het contact met
klanten van groot belang en vormt mede de basis voor een
gezond werk- en leefklimaat.
A. Waar staat de + bij SBS+ voor?

De + staat voor kwaliteit " wij blinken in alles uit"
___________________________________________________________________________
B. Welk voorwerp staat op de afbeelding?
____________________________________________________________________________
Puimsteen

Vraag 11.2

Jumbo Wiegmans maakt onderdeel uit van het Jumbo
concern, een familiebedrijf en een grote speler in de supermarktbranche. Eigenaar van dit concern is de familie
van Eerd, waarvan Frits er een is.
Naast succesvol ondernemer blijkt Frits ook muzikaal
een meer dan redelijk talent te hebben.
Wij willen graag weten:
A. In welke huisband speelt Frits sinds een aantal jaren trompet?

Toppers
/ Factor 12
_____________________________________________________________________________
B. Wat de naam is van de carnavalshit die hij de Top 40 wist in te zingen?

Wij doen het licht wel uit

_____________________________________________________________________________
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Vraag 11.3

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. Voor internationale geschillen werkt Liebrand Ruijs Advocaten o.a. samen met
advocaten kantoren in Belgie en Duitsland. Hoe heten deze kantoren?

ABC

L.inc advocaten Bruneel & van Dyck en Hausman & Müller rechtsanwalte .
_________________________________________________________________________________
B. In 2017 is de ARBO-wet gewijzigd. Met ingang van welke datum?

1 juli 2017
_________________________________________________________________________________

Vraag 11.4

Hertog Jan Van Brabant is gevestigd in het Hart van Lith. Ze
bieden diverse faciliteiten in hun Tapperij & Eetlokaal aan. En
als het weer even meezit kunt je genieten op het terras van
een uitgebreide kaart voor Lunch, Diner of een hapje voor bij
de borrel.
A. Op de lunchkaart staat een heerlijke hertog Jan Sandwich
Welk ingredint ontbreekt?
Gebakken katenspek, ham en kaas, gebakken ei, gebakken paprika, champignons, rode ui, zonnepitten, en thousand island dressing

Walnoten
_________________________________________________________________________________
B. Wanneer was Erik Baghuis in Hertog Jan?

Zondag
17 september 2017
________________________________________________________________________________
Vraag 11.5

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. In 2017 heeft Jonneke een nieuwe discipline aan haar portfolio toegevoegd, welke?

Lasergraveren
________________________________________________________________________________
B. Hoeveel watt is de CO2 laser die Jonneke hiervoor gebruikt?

100 Watt
________________________________________________________________________________
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Vraag 11.6

0 of 10

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. Op de site van Quivoir staat een filmpje. In dat filmpje wordt op een gegeven moment een
drank ingeschonken. Is dit een koude of een warme drank?

Warm
________________________________________________________________________________
B. Hoeveel uren is de bank per week open?
14
________________________________________________________________________________
C. Welke ochtenden in een normale week is de bank gesloten? (geen feestdagen)

Woensdag, vrijdag ochtend, zaterdag en zondag

________________________________________________________________________________
Vraag 11.7

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. In maart 2017 stond een weekend in het teken van speciale gebeurtenis. Wat was de aanleiding hiervoor?
40 jarig bestaand van Witoma / 40 jarig dienstjubileum van Annie Heijmans (beide antwoorden zijn goed.

________________________________________________________________________________
B. Op de website van Witoma is het mogelijk om virtueel een deel van showroom te bekijken.
Welk type voortent heeft de caravan die op de kunstgrasmat staat op de 1e verdieping.?

Weekender
________________________________________________________________________________

Vraag 11.8

Bloemerie 88 bestaat uit een enthousiast team
gediplomeerde bloembinders die u graag van dienst zijn
met het maken van al uw voorkomend bloemwerk.
Meesterbinder Harold Reuser stuurt zijn dames aan,
samen worden er mooie creaties verzonnen en gemaakt.
Daar is ie weer: die overheerlijke kerstsfeer in de etalage van Bloemerie 88! Nou zeg maar
gerust: in de hele winkel!
Op de facebookpagina staan 18 foto´s in het album: Driving home for christmas...
A. Hoeveel woondecoratie sterren zijn er op deze 18 foto´s duidelijk en in zijn geheel zichtbaar?

16

________________________________________________________________________________

ABC

B. Wat is de bloem van de maand december?

Amaryllis
____________________________________________________________________________
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Vraag 11.9

'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. Was afgelopen augustus de totale weekomzet in week 33?

0 (dicht wegens vakantie)
________________________________________________________________________________
B. Gemiddeld bedient 't Schuurtje zo'n 150 klanten per dag, 60% van hen besteld o.a. een
gewone frikandel. Men is 4 dagen per week open en 4 weken per jaar gesloten. Wanneer je
al deze frikandellen achter elkaar legt krijg je een bepaalde lengte. Hoeveel jaar moet 't Schuurtje bakken om met deze lengte vanaf hun voordeur bij de pont in Maren-Kessel te komen?

2

________________________________________________________________________________
(150 x 0,6 = 90 stuks x 0,18 (is lengte) x 48 weken = 3,11 km per jaar afstand schuurtje pontveerstoep is 6,2 km

Vraag 11.10

Van Hooft & Postema is een financiële dienstverlener in het
dorp Maren-Kessel. Eerlijk advies voor een heldere prijs.
Het is de kern van de bedrijfsfilosofie van Van Hooft &
Postema. Al sinds 1973. Voor nu en voor de toekomst.
A. Waar nu het kantoor van Van Hooft & Postema is gevestigd was eerst………….. gevestigd?
(bedoeld wordt branche en naam)

ABC

_______________________________________________________________________________
Bakkerij van Mook
B. De vrouw van Ton van Hooft heeft een hobby welke ze bij nacht en ontij uitoefent. Welke is
dit? Daar heeft ze een bepaalde functie welke is dat?

Brandweervrijwilliger – Bevelvoerder.
_______________________________________________________________________________

Vraag 11.11

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. Sinds 26 april 2013 is de website van Suncreekkoi online. Welk voormalig lid van de organisatie Lithse kwis is verantwoordelijk voor het ontwerp van deze website?

?

Eva van Sonsbeek
_______________________________________________________________________________
B. Ook heeft Suncreekkoi een facebooksite. Welke koikarper is op de omslagfoto van de facebookpagina te zien?

ABC

Kohako (let op goed gespeld)
_______________________________________________________________________________
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Vraag 11.12

Kinderopvang De Blokkendoos heeft 3 BSO locaties. Deze zijn
gevestigd in Lithoijen, Lith en Oijen.
A. Waarvan onderscheid zich de BSO locatie in Lith zich van de
andere twee locaties in hun aanbod?

0 of 10

Leeftijd van 7 tot 13 bij de ander is dit vanaf 4 jaar
A__________________________________________________

G eopend dinsdag en donderdag. De andere maandag t/m vrijdag
B__________________________________________________________________
Sport- en bewegingsactiviteiten
C.___________________________________________________________________
Vraag 11.13

Bij PLUS HAAGEN kunt u niet alleen terecht voor alledaagse
boodschappen maar ook minder alledaagse boodschappen.
En naast de landelijke producten vind je hier ook producten
uit de omgeving.
A. Welke aanbieding staat in de reclamefolder geldig in week 50 & 51 op pagina 5,
links bovenaan de pagina?

Escargots

___________________________________________________________________________
B. Haagen Plus staat in de telefoongids D.R. Haagen t.h.o.d.n. PLUS Haagen Lith. Wat betekent
de afkorting t.h.o.d.n.?

tevens handelend onder de naam
____________________________________________________________________________

Vraag 11.14

Henhaan is een kleinschalige particulier kinderopvang in de
kern van Maren-Kessel en Lith. Samen met basisscholen
Sint Antonius in Maren-Kessel en de Meander in Lith (stichting Primair SKBO) vormt Kinderopvang Henhaan
een Kind Centrum (KC).
A. Afgelopen zomer haalde Henhaan de krant met een feestelijkheid. Wat kregen de aanwezige
kinderen aangeboden?

Kinderchampagne
en appelgebak
___________________________________________________________________________
B. In welk jaar is Henhaan gevestigd aan de Kerkstraat in Maren-Kessel?

2010
____________________________________________________________________________
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DEELNAME FORMULIER

Geheime proef
Aanvang: 20:30 uur - De Hoeve Lith
Vul dit formulier in en neem het mee!
Teamnummer:
Teamnaam:
Deelnemer 1:
Voornaam
Achternaam
Deelnemer 2:
Voornaam
Achternaam

OPDRACHT:

KOM ALS BRUIDSPAAR NAAR DE HOEVE; DE MAN VERKLEED ALS BRUIDEGOM
EN DE VROUW VERKLEED ALS BRUID. DE MAN MOET VAN HET MANNELIJKE GESLACHT ZIJN EN DE
VROUW VAN HET VROUWELIJKE GESLACHT. ER KAN HELAAS NIET WORDEN DEELGENOMEN ALS
AAN DE BOVENSTAANDE PUNTEN NIET WORDT VOLDAAN. DAARNAAST MOET IEDERE DEELNEMER
EEN PEN BIJ ZICH HEBBEN.
Aantal behaalde punten geheime proef.
(wordt ingevuld door de organisatie)
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ZATER

DAG 20

JANUA
R

I

Prijsuitreiking Lithse Kwis
Wie mag zich een jaar lang het slimste team van Lith
noemen? 20 januari 2018 zullen we het weten!
Aanvang: 19:30 uur - De Hoeve Lith
Start programma - 20:00 uur
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Enquête Lithse Kwis 2017
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 wordt een VIT (Very Important Team) arrangement
verloot voor de Lithse Kwis van 2018.
Team naam: _____________________________________________________________________________________

Samenstelling team

Hoeveel personen heb je uit welke leeftijdscategorie in je team zitten?
Leeftijd

Aantal personen

Buiten de Gemeente Lith

Naar welke eindstand streef je met je team?

Jonger dan 20 jaar

1e plaats

20 tot 30 jaar

Top 3

30 tot 40 jaar

Top 5

40 tot 50 jaar

Top 20

50 tot 60 jaar

Top 30

Ouder dan 60 jaar

Top 40

Totaal aantal personen

Top 50

Waar komen de personen uit jullie team vandaan?
Personen uit

Maakt niet uit. Als we maar schik hebben!!

Aantal personen

Lith
Lithoijen
Oijen
Teeffelen
Maren-Kessel

Kwisvragen 2017

Kruis aan wat jouw 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
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Hoofdstukken 2017

Vroeger

Algemeen

Jeugd heeft de toek.

Ondek je plekje

Huh!!??

Op en top Lith

Muziek

In beweging

Multimedia

Gemene Streken

Bedrijvigheid

Geheime proeg

Kruis aan wat jouw 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?

Algemene vragen

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

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

Tot slot

Is jullie team aanwezig op de uitreikingsavond?

Ja

Nee

Met ongeveer hoeveel personen denken jullie te komen?
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