
Teamnummer:
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Voorwoord
Eindelijk is het weer 27 december! 

Na de uitslag op 20 januari jl. hebben we 341 nachten moeten slapen tot deze avond. Team ‘De 

Langwijk’ heeft toen de trofee gewonnen, zou het hen dit jaar weer lukken? We wachten het af...

Door deze zesde editie van de Lithse Kwis is een fikse frisse wind gegaan:

• 7 oud-organisatoren gaven het stokje over aan 5 enthousiaste nieuwelingen en dit clubje is 

daarom van 10 personen gekrompen tot 8 (4 dames, 4 heren)

• het aantal hoofdstukken is verminderd van 10 tot 6 en de indeling is radicaal door elkaar 

gehusseld

• de startlocatie is gewijzigd van De Hoeve naar de MFA (voormalig gemeentehuis)

• het aantal jokers is toegenomen en de inzet en waardes van de jokers is compleet op z’n kop 

gezet

• het VIT (Very Important Team) wordt geselecteerd op de uitslagavond (Petje af voor het VIT)

Wat is er gelijk gebleven?

• de steun van onze sponsors, zonder hen zou er geen Lithse Kwis zijn. Dank, dank, dank!

• een diversiteit aan teams die ook dit jaar weer de onderlinge strijd aan gaan

• de Geheime Proef: wij verwachten twee teamleden om 20.30 uur in MFA op het Marktplein in 

Lith. 

• de uitslagavond mét live muziek in de MFA: Zet daarom alvast met dikke stift en grote letters 

zaterdag 12 januari 2019 in je agenda. 

• de strenge doch rechtvaardige jurering (over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd). 

Via de website en de Facebookpagina zijn de (deels) nieuwe reglementen al kenbaar gemaakt. 

Onverhoopt gemist? In dit kwisboek staan ze ook nog vermeld. 

Ook dit jaar vind je achter in het kwisboek een enquêteformulier. Als je die invult kunnen we allerlei 

leuke feiten verzamelen over de Kwis. 

Heel veel succes op deze inspannende en ontspannende avond. We zien de kwisboeken vandaag om 

uiterlijk 23:30 uur terug bij de MFA. 

Organisatie Lithse Kwis, 

Jessie Hermans

John Dousi

Carin van Bergeijk 

Alain van Gool

Martine Ruijs

Reinier van den Brand

Karin van Gool

Freek van Wely
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Reglement Lithse Kwis 2018
1. Algemeen

1.1 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende 

teams en op alle afzonderlijke deelnemers.

2.  Afhalen kwisboek

2.1 Op donderdagavond 27 december 2018 dienen er 2 

personen van ieder team om 18.30u aanwezig te zijn in 

de MFA te Lith. Hoofdingang Marktplein. De strijd om het 

beste team van 2018 te worden begint direct om 18.30! 

Zorg dus dat je op tijd bent! Tussen 18.30u en 18.45u wordt 

het kwisboek overhandigd aan deze 2 personen. 

2.2 Bij het in ontvangst nemen van het kwisboek krijg je 

attributen in de tas mee die je nodig hebt om vragen te 

beantwoorden.

3. Het invullen van de antwoorden

3.1 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.

3.2 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.

3.3 Er zijn dit jaar 6 categorieën met in totaal 100 vragen. 

3.4 Per vraag kan je 10 punten verdienen m.u.v. de 

groepsopdracht (max. 20 punten) en de Whatsapp vraag 

(max. 25 punten). De 7de categorie is de geheime proef. 

Ook hierbij kan je maximaal 100 punten verdienen.

3.5 Wanneer een vraag uit deelvragen bestaat zal deze 

vraag je in totaal ook 10 punten opleveren.

4. De Jokers

4.1 Er zijn dit jaar 8 jokers in de vorm van stickers die 

elk bij 1 vraag in de categorieën 1 t/m 6 geplakt kunnen 

worden. Op pagina 5 wordt het gebruik hiervan toegelicht.

4.2 De jokers mogen niet ingezet worden op de 

groepsopdracht, whatsapp vraag en de geheime proef.

5. De geheime proef

5.1 De geheime proef vindt plaats om 20.30 uur in de MFA 

te Lith. Per team moeten 2 deelnemers meedoen. We laten 

ook niet meer dan 2 personen per team toe.

5.2 Wees op tijd, te laat betekent geen deelname en helaas 

geen punten voor deze categorie.

5.3 De geheime proef zal ongeveer 1 uur duren.

5.4 Neem de uitnodiging die achterin het kwisboek zit 

ingevuld mee naar de geheime proef. Dit is je bewijs van 

deelname!

6.  Inleveren kwisboek

6.1  Leg alle bladzijden van het kwisboek op de juiste 

volgorde terug in de map.

6.2  Alleen teams die hun kwisboek op tijd en op de juiste 

wijze hebben ingeleverd, dingen mee naar de prijzen.

6.3  Het ingevulde kwisboek moet op 27 december 2018 

worden ingeleverd in De MFA te Lith, om uiterlijk 23.30.00 

uur. De enige tijd die gehanteerd wordt, is de tijd van de 

klok die in De MFA 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.

7.  De uitslag

7.1   De uitslag van de Lithse Kwis wordt bekend gemaakt 

op zaterdag 12 Januari 2019 vanaf 20.00 uur in de MFA te 

Lith. 

Blokkeer deze avond in je agenda! want dit belooft een 

topavond te worden!  De 10-koppige allround coverband 

'Get the Groove' komt het dak eraf spelen.

8. Tot slot!

8.1   Middels inschrijving accepteer je de voorwaarden 

en geef je toestemming dat de Lithse kwis de door jou 

aangeleverde gegevens mag gebruiken voor de kwis. 

Eventueel film- en fotomateriaal van jou en jouw team 

mogen gebruikt worden ten behoeve van de Lithse kwis.

8.2   De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld 

voor de gevolgen van deelname aan de Lithse kwis. 

Deelnemen aan de Lithse kwis is dus geheel op eigen 

risico.

8.3  Voor diverse vragen zullen een of meerdere teamleden 

de openbare weg op moeten. Ondanks een bepaalde 

tijdsdruk wordt van deelnemers verwacht zich te 

houden aan de geldende verkeersregels, met eventuele 

weersomstandigheden rekening te houden en respectvol 

om te gaan met andere deelnemers en de omgeving.

8.4   Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement 

niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende 

beslissing te nemen.

8.5   De uitslag van de Lithse kwis is bindend en staat niet 

ter discussie.

8.6   Eventuele rectificaties van vragen uit het kwisboek 

worden tijdens de kwisavond gepubliceerd op de 

Facebookpagina van de Lithse Kwis. Houd daarom onze 

Facebookpagina goed in de gaten!
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Nakijksymbolen
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 achter-
naam gevraagd. Dit wordt specifiek aangegeven in de vraag of de voor- en ach-
ternaam of alleen achternaam wordt gevraagd.  Hierbij geldt niet de meisjes-
naam 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

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.

0 of 10
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Jokers
Dit jaar is het gebruik van JOKERS bij de Lithse Kwis helemaal veranderd.
JOKERS worden niet meer op een hele categorie ingezet maar op één vraag. 
Daarom zijn er ook maar liefst 8 JOKERS die naar eigen inzicht kunnen worden 
ingezet op 8 verschillende vragen. Per vraag mag er dus maar één JOKER 
worden ingezet.
Deze JOKERS (het zijn stickers) moeten in het kwisboek bij het nummer van de 
vraag geplakt worden zodat wij deze met nakijken zeker niet kunnen missen!

Let op: de JOKERS zijn niet allemaal hetzelfde:

De 2X JOKER verdubbelt het aantal punten dat bij deze vraag 
gehaald wordt.

De 3X JOKER verdrievoudigt het aantal punten dat bij deze 
vraag gehaald wordt.

De altijd goed JOKER geeft altijd 10 punten voor deze vraag, of 
er nu geen antwoord, een fout antwoord of een goed antwoord 
gegeven is.
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Teams Lithse Kwis 

1 Fam Verhaar en nog meer intelligente mensen
2 Es ge mar schik het
3 Toneelvereniging Tussen de Schuifdeuren
4 Kapelse Wiel
5 De Huttentutters
6 Team zonder Tonijn
7 De Bijltjes
8 Goed Zat & Co
9 Un ker un gokske woagen
10 Krek op tijd
11 Amstelteam
12 De Feestbeesten
13 Plus Minus 50
14 De Poezen
15 De Langwijk
16 Volhouwers
17 Deze x een andere naam
18 DIOS (denken is onze sport)
19 LSB+
20 Just do Lith
21 KC 't Ochtendgloren

22 #ZGAN
23 "FC Laminaat"
24 De Lithse pareltjes
25 Van Oijen uit
26 van Sonsbeek en Co
27 De ouw knoku en het jonk grut
28 Fam. de Veer
29 Gruwelijk intelligente Marense mensen
30 Gewoon voor de lol
31 De Maaskantjes
32 KBO Lith
33 De Oma’s
34 De Koekerts & co
35 Somnia Clava
36 De Woerd
37 Lithoijense Polder
38 Gemeintje
39    Cv 't go net
40 Vnalleswa
41 De Singels
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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 2018. 

De Môskant verzekeringen 
Plus Haagen

Bloemerie 88
Verboven Tweewielers
Hertog Jan van Brabant 

Liebrand Ruijs Advocaten 
Kinderopvang De Blokkendoos 

Slagerij Ebergen
Jonneke reclame en drukwerk

KC 't Ochtendgloren
Jumbo Wiegmans 

Snackbar 't Schuurtje
Witoma Caravan en Recreatie 

Suncreek Koi 
Maaskant Reizen

Novalux, Etos Latour 
Sportschool Lith
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Kinderopvang HenHaan
Bijl Bouw Lith 

Henri van Kreij Timmerwerken
Sutech

Daan van Heck Schilderwerken
M. Hoefnagels Sierbestrating en Tuinaanleg

Theo de Bijl Las- en Montagebedrijf
Grondverzetbedrijf Arnoud van Os

Henri van Os Tweewielers
BCO Brandpreventie B.V.

Kindercompagnie
Slachterij J.W. Eikelenboom

Van de Weerdt Shop B.V.
Café Zaal De Sleutel

Van Vugt Verhuur
Meubelstoffeerderij de Groot & Zonen VOF

SBS+ Schoonmaakdiensten
Veldsink - Quivoir Adviesgroep

Sprenger van der Zanden Hout & Bouwwerken
MAAS Internal LogistiX
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Hoofdstuk 1   Langs het Water en de Weg   10

Hoofdstuk 2    Wonderlijke Wereld    25

Hoofdstuk 3    Horen, Zien en Raden    38

Hoofdstuk 4   Sport en Spel     52

Hoofdstuk 5    Smikkelen en Smullen    63

Hoofdstuk 6    Weer Eens Wat Anders    72

Hoofdstuk 7   Geheime proef     84

Inhoudsopgave
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HOOFDSTUK 1
Langs het Water en de Weg
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Vraag 1.1 Het mooie van onze dorpen is dat er zoveel gezellige activiteiten georganiseerd worden door 
vele vrijwilligers. De Lithse Kwis is daar natuurlijk een fraai voorbeeld van. Maar er zijn er vele 
meer en die worden vaak met een stukje tekst met foto in de Lither Courant aangekondigd. 

Welke activiteiten werden met onderstaande foto’s in de Lither Courant aangekondigd en 
wanneer vonden ze plaats in 2018?

A:_________________________

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

D:_________________________

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

G:_________________________

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

I:_________________________

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

B:_________________________

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

E:_________________________

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

H:_________________________

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

J:_________________________

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

C:_________________________

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

F:_________________________

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

?

Julius Caesar aan de Maas, 

7-8-9-12-13-14-15-16 juni

6-uurs Solexrace, 

7 juli 2018

Akkerenloop, 

18 april 2018

Halloweentocht JJW, 

27 oktober 2018

Kerstmarkt Lange Wei-

de, 8 december 2018

Koningsdag in Lith, 

27 april 2018

Wandeldriedaagse, 

6-7-8 juni 2018

’t Lithse Beachvolley-

bal, 1 september 2018

Aktiepop, 

26-27 mei 2018

Lith Presenteert, 

2 april 2018
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Vraag 1.2 2018 was het jaar van verandering voor basisschool 
de Meander en kinderopvang Henhaan.
Maar wat weten jullie nog van die veranderingen, 
die nu alweer zo gewoon lijken…….

In 2018 kreeg basisschool de Meander een nieuwe directeur. Van 1 maart 2018 tot 1 augustus 
2018 had Lieke Roof zelfs de verantwoording voor 3 scholen binnen de gemeente Oss.
A: Noem de naam en plaats van deze 3 scholen.

_____________________________________________________________________________

Ook de onderwijstijden namen ze onder de loep. In de ouderraadpleging  kregen ouders de keuze 
uit 3 verschillende schoolroosters.

B: Hoe heet het rooster dat uiteindelijk met ingang van het schooljaar 2018-2019 in werking 
trad?
_____________________________________________________________________________

De verhuizing van de school was nog wel de grootste verandering, waar veel organisatorische 
aspecten om de hoek kwamen. Vandaar is er voor gekozen om de verhuizing iets uit te stellen.

C: Noem de dag en datum waarop uiteindelijk de opening van de nieuwe school plaatsvond.

_____________________________________________________________________________

In de oude school werd op 31 oktober 2018 een rommelmarkt georganiseerd en had je  de mo-
gelijkheid om meubilair, boeken, ontwikkelingsmateriaal enz. te kopen.

D: Noem de begin en eindtijd van deze rommelmarkt.

_____________________________________________________________________________

Op 15 november 2018 verscheen de eerste gezamenlijke nieuwsbrief van basisschool de Mean-
der en Kinderopvang Henhaan.

E: Hoe heette de nieuwsbrief van kinderopvang Henhaan voordat deze samen werd gevoegd?

_____________________________________________________________________________

Op 2 plaatsen in Lith staat nevenstaand beeld.  

A: Van wie heeft Lith dit beeld gekregen?

_____________________________________

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

B: Waarom heeft deze persoon deze beelden aan Lith geschonken?

_____________________________________________________________________________

Vraag 1.3

?

ABC

?

           Deze vraag is gesponsord door:
          Kinderopvang
             HENHAAN

ABC

BS de Meander Lith, BS St. Jozef Lithoijen, De Poolster Oss.

Hij heeft deze aan Lith geschonken omdat Lith zo gastvrij en 
meewerkend was tijdens de opname van de Film “Dorp aan de 
rivier”.

Continurooster met woensdagmiddag vrij

Maandag 22 oktober 2018

15:00u tot 17:30 uur

Kippenkrabbels

Fons Rademakers. (De regisseur 

van de film  “Dorp aan de rivier”.) 
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Om van A naar B te komen kan men gebruik maken van het wegennet. 
De voormalige gemeente Lith heeft een uitgebreid wegennet.
Hieronder zie je een detail uit dat wegennet.

Zoek dit gedeelte op op de kaart en benoem de wegen A t/m E.

 
A: __________________________

B: __________________________
 
C: __________________________

D: __________________________
 
E: __________________________

 

In de oude gemeente Lith vind je op verschillende plaatsen mooie waterplassen, ‘wielen’ 
genaamd. Tussen Maren-Kessel en Lith liggen twee wielen die gescheiden zijn door een soort 
dijk. Het grootste wiel van deze twee heet het ‘Soldatenwiel’.
  

A: Hoe zijn deze ‘wielen’ ontstaan? 

_____________________________________________________________________________

B: Waarom heet het ‘Soldatenwiel’ zo?

_____________________________________________________________________________

C: Wat is de aangegeven diepte van het kleinste wiel?

_____________________________________________________________________________

D: Wat is de lengte en breedte van het Soldatenwiel?

__________________________________________________________________________

E: Hoe heet de hoog opgeworpen wal langs het kleine wiel waarop struiken groeien?

_____________________________________________________________________________

Vraag 1.4

Vraag 1.5

ABC Hogeweg

Marenseweg

Wijlseweg

Koeltjesweg

Gortenweg

Na een dijkdoorbraak

Omdat men denkt dat er in dit wiel (Franse) soldaten zijn ver-
dronken

3,70 meter diep    (3m - 4,5 m)

400 x 130 meter     (+/- 20%)

Kwelkade
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Vraag 1.6 Wij wonen hier prachtig aan de Maas, maar over de hele wereld wonen de mensen al eeuwenlang 
aan grote rivieren. 

Welke rivieren staan op onderstaande illustraties afgebeeld?

A: _________________________________ B:_________________________________

D: _________________________________C:_________________________________

E:_________________________________

ABC

                   Deze vraag is gesponsord door:
          Suncreek Koi

Amazone Eufraat

Ganges Po

Seine
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In de kern van Lith staat een prachtige kerk met vele mooie bouwkundige details. Maar wie 
heeft die eigenlijk weleens echt goed bekeken? Als je goed naar deze foto kijkt dan kloppen er 
toch wat dingetjes niet met de werkelijkheid. Uiteraard zijn de bomen niet meer groen en staat 
de kerkdeur in de winter niet open, maar er is meer veranderd.

Geef op de foto duidelijk aan waar de 10 verschillen met onze echte Lambertuskerk zich 
bevinden. Let op: Symmetrische verschillen tellen uiteraard als één!

Vraag 1.7

A. Beide kleine puntjes op de torens naast het dak ontbreken
B. De helft van de luiken in de toren zijn weg
C. Bovenin de toren zitten twee extra boogjes
D. Er zit een extra rij glas-in-lood-ramen in de voorgevel
E. Er staat een extra deurtje links in de aanbouw
F. Het Heilige Mis-bordje is in twee delen gesplitst
G. Het glas-in-lood-raam boven de deur heeft twee extra tussenloodjes
H. De torentjes rechts en links zijn beide extra uitgerekt
I. Er staan twee extra witte vleugels op de hoeken van de voorgevel 
J. De middelste inham in de gevel van de toren is verbreed

            A        C         A

            B

      J

  H    D          H

       I    I

      G

        E                     F
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Vraag 1.8

Vraag 1.9

Dat de oude gemeente Lith het mooiste stukje Nederland 
is dat weten we als inwoners natuurlijk allemaal. Wij 
zouden dan ook nergens liever willen wonen dan in onze mooie dorpen aan de Maas!
Gelukkig is er voor belangstellenden meestal nog wel ergens een mooie kavel beschikbaar om te 
gaan bouwen, maar wisten jullie ook dat de gemeente nog meer grond in de aanbieding heeft? 
Het gaat hierbij om kleine stukjes grond die van de gemeente zijn maar eigenlijk geen echte 
functie hebben. 

A: Hoe heten deze stukjes grond die de gemeente te koop aanbiedt?

_____________________________________________________________________________

B: Om welke twee redenen biedt de gemeente deze stukjes grond aan?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

We worden het hele jaar verblijd met verschillende fases in de natuur: lente, zomer, herfst, 
winter. Ook de bomen, struiken en planten zien er in elk seizoen anders uit. 
Herkent u de voorjaars- en zomerversie?

A: Welke foto’s (lente en zomer) horen bij elkaar? 

1-______     2-______     3-______     4-______     5-______

B: Hoe heten deze wonderen der natuur (Nederlandse naam, géén Latijnse)?

1:___________________________________      2:___________________________________

3:___________________________________      4:__________________________________

5:___________________________________      

?

  A   B   C   D   E

  1   2   3   4   5

           Deze vraag is gesponsord door:
          M. Hoefnagels             Sierbestrating en Tuinaanleg

  1

                   Deze vraag is gesponsord door:
          Bloemerie 88

Snippergroen (4p)

1. Omdat verkoop direct geld voor de gemeentekas oplevert. 

(3p)

2. Omdat verkoop de gemeente onderhoud bespaart. (3p)

      A              C             E             B              D

Forsythia / Chinees Klokje  Appelboom

Koolzaad     Sering

Fluitenkruid/Hollands Kant/ Brussels Kant
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Vraag 1.10 Veel huizen in onze dorpen hebben een schoorsteenkap op hun schoorsteen staan. Functies 
hiervan  zijn o.a. trekverbetering, voorkomen vochtinslag en voorkomen nestelen vogels. Wordt 
de schoorsteen niet gebruikt dan wordt de schoorsteenkap vaak voor de sier geplaatst. 
Sommige schoorsteenkappen zien er bijzonder uit doordat er bijzondere symbolen op zijn 
geplaatst die soms ook als windwijzer dienstdoen. 

Van welke objecten hebben wij de schoorsteenkappen en windwijzers gefotografeerd?
Noem de straat, huisnummer en plaats.

A:__________________

____________________

 ____________________

B:__________________

____________________

 ____________________

C:         Wordt

            GOED 

         gerekend

D:__________________

____________________

 ____________________

E:__________________

____________________

 ____________________

F:__________________

____________________

 ____________________

G:__________________

____________________

 ____________________

H:__________________

____________________

 ____________________

                Deze vraag is gesponsord door:   BCO Brandpreventie B.V.

        

0 of 10

ABC

Kerkweg 10 

Maren Kessel

Pastoor Felet 

straat 40 

Oijen

Pastoor van 

Weerdtstraat 4 

Teeffelen

Wargaren 62 

Lith

Zomerstraat 7 

Lith

Wargaren 1  

Lith

Gemeintje 10 

Lithoijen

Dorpsstraat 15 

Lithoijen
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Vraag 1.11 “Er gebeurt hier ook nooit wat!”…. dat roepen ze wel eens als het te stil blijft in onze dorpen….
Maar er gebeurt hier best wel wat als we de krant mogen geloven! En regelmatig komen er dan 
ook nog prominente figuren uit de gemeente een kijkje nemen!

Welke belangrijke persoon was aanwezig bij de activiteiten van het nieuws op onderstaande 
krantenfoto’s? Noem de naam en functie van deze persoon en het dorp waar de activiteit 
plaats vond. 
(Soms waren er twee prominenten aanwezig, het noemen van één van hen is voldoende)

A: _________________________________

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

B:_________________________________

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

D: _________________________________

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

C:_________________________________

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

E:_________________________________

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

                Deze vraag is gesponsord door:

   SBS+ Schoonmaakdiensten 
 

?

ABC

Burgemeester Wobine Buijs-

Glaudemans, Maren-Kessel

Gemeenteraadslid Mari van Kils-

donk en voorzitter Jurriën van 

der Veer van VVN, Lithoijen 

Prins Paul d’n Urste en 

Adjudant Frank, Oijen 

Wethouder Johan van der Schoot, 

Lith 

Gedeputeerde Cristophe van de 

Maat en wethouder Joop van Or-

souw, Lith 
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Vraag 1.12 Gezelligheid kent geen tijd op de vele evenementen in onze voormalige gemeente Lith, maar er 
blijft nog wel eens wat achter….
Op de volgende foto´s zie je 5 voorwerpen die zijn gevonden na een evenement in onze voorma-
lige gemeente Lith.

Bij welk evenement is dit voorwerp gevonden? Schrijf het juiste evenement onder de foto.

E:_________________________________

A:_________________________________

C:_________________________________B:_________________________________

D:_________________________________

?

Eagle Eye festival

Jeugd en jongeren werk

Dios feest/jubileum-week-

end/ 50 jaar feest

Aktiepop

Wandeldriedaagse
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We liepen op een dag aan de Maas, en toen stonden daar ineens deze beroemde eendjes te 
badderen! 

Hoe heten deze vijf beroemde eendjes die we aantroffen?

1: __________________________________            2: __________________________________

3: __________________________________ 4: __________________________________

5: __________________________________           

0 of 10

ABC

Vraag 1.13

  5

  4

  3

  2

  1

Ook in 2018 werden weer “de Lithse palingfeesten” georganiseerd.
Een gezellig feest in winterse sferen.

A: Op welke datum werden in 2018 de Lithse palingfeesten georganiseerd?

_____________________________________________________________________________

B: Oorspronkelijk zouden de Lithse palingfeesten op een andere datum in 2018 plaatsvinden welke 
datum was dat?

_____________________________________________________________________________

C: Waarom werd afgezien van die oorspronkelijk datum?

_____________________________________________________________________________

D: Hoe noemt men bij de Lithse palingfeesten de personen bij wie men zich kan aanmelden om deel te 
nemen aan dit feest? 

__________________________________________________________________________

E: Wat was de naam van het bandje dat op de palingfeesten 2018 een muzikaal optreden verzorgde?

Vraag 1.14

Guusje Ping

Alfred Jodocus KwakBaby Huey

Yakky Doodle

Zaterdag 3 maart 2018

Zaterdag 20 januari 2018

In verband met samenloop van de prijsuitreiking van de  Lithse Kwis en 
het 4 prinsenbal. Deze activiteiten stonden ook voor 20 januari gepland.

Rayonhoofden

Bandje had geen naam. Was een gelegenheidsformatie van enkele muzikanten 

die het leuk vonden om tijdens de Lithse Palingfeesten met elkaar wat muziek te 

maken.
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Vraag 1.15 Meerdere dorpen van onze oude gemeente Lith liggen aan de Maas. Om aan de overkant van de 
Maas te komen kan men gebruik maken van een van de pontjes die er varen.

Je ziet hier 5 foto’s van pontjes over de Maas. Bij elke foto zoeken we het antwoord op 3 vra-
gen:  - Bij welke veerverbinding hoort deze pont?
 - Wat is het maximum laadvermogen van deze pont?
 - Hoeveel personenauto’s kunnen er op deze pont?

A: _________________________________

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

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

B:_________________________________

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

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

D: _________________________________

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

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

C:_________________________________

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

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

E:_________________________________

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

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

                Deze vraag is gesponsord door:

   Witoma Caravan en Recreatie 

Oijen/Alphen

49 ton

12 auto's

Megen/Appeltern

88 ton

18 auto's

Maren-Kessel/Alem

45 ton

12 auto's

Megen/Maasbommel

40 ton

8 auto's

Lith/Alphen

35 ton

8 auto's
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Dit jaar is dan eindelijk, na vele jaren onderzoek, praten en onderhandelen, basisschool “De 
Meander” verplaatst naar de nieuwe locatie in het oude gemeentehuis. Dit was bepaald niet de 
eerste verplaatsing van een basisschool in de geschiedenis van onze dorpen.

A: Zowel Maren als Kessel hadden vroeger een eigen school. Wat was de reden dat zij sinds 
1950 samen zijn gegaan in de Sint Antonius school?
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________

B: Teeffelen had lang geleden ook een eigen schooltje. Waarom werd deze in 1885 gesloten?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

C: Vóór de Eerste Wereldoorlog had Oijen een aparte meisjesschool en jongensschool. Waarom 
gingen deze, na tussenkomst van Pastoor Felet, toch samen?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

D: Waar en in welk jaar werd de eerste meisjesschool van Lithoijen gevestigd?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

E: Vóór de Eerste Wereldoorlog had Lith een openbare jongensschool. Waarom werd dit in 1924 
een Rooms Katholieke school?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Vraag 1.17

Al wandelend door de voormalige gemeente Lith langse de Maas zie je onderweg allerlei zaken 
die een vraag oproepen. Weten jullie het antwoord op de volgende vragen?

A: Aan welke straat staat het grootste bed?
_____________________________________________________________________________

B: Aan welke straat staat de verlichte ‘peren’boom?
_____________________________________________________________________________

C: Welke struik met enigszins glanzende bladeren, blijft het hele jaar groen, en wordt in ge-
droogde vorm als keukenkruid gebruikt?
_____________________________________________

D: Wanneer mochten de schapen dit jaar na de winter 
weer grazen op de taluds van de Lithse dijk?  
_____________________________________________

E: Welk keukenkruid zie je op deze foto’s? (één naam)
_____________________________________________

Vraag 1.16

Omdat het bestuur van de gemeente werd overgedragen aan het 
Rooms Katholieke Kerkbestuur.

De schoolmeester (Willem Dijkhoff) kreeg een aanstelling in Lithoij-
en en nam al zijn leerlingen mee naar deze school.

Omdat de jongensschool soms gedurende maanden zonder meester 
zat en de jongens dan geen les kregen, besloot pastoor Felet dat ook 
de jongens les moesten krijgen van de zusters in het klooster.

. In het klooster (nu Kindercompany) waar de zusters Franciscanes-
sen in 1878 een bewaarschool en meisjesschool stichtten. (1884 ook 
goed gerekend)

Beide scholen waren na de Tweede Wereldoorlog verwoest, daarom 
werd besloten gezamenlijk een nieuwe school te bouwen.

Kesselsedijk (in Maren Kessel )

Lithsedijk (in Lith)  (* dit is een dode boom waaraan allemaal lampjes/ peertjes 

hangen)

Laurierstruik

(zaterdag) 1 april 2018

Bieslook
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Vraag 1.18 De organisatie van onze Kwis is dit jaar flink vernieuwd. Maar waar wonen die mensen 
allemaal?Onderstaand zien we satellietfoto’s gemaakt van de huizen van de organisatie van de 
Lithse Kwis.

Welk organisatielid woont hier? Noem de voor- en achternaam.

A:__________________

____________________

B:__________________

____________________

C:__________________

____________________

D:__________________

____________________

E:__________________

____________________

F:__________________

____________________

G:__________________

____________________

 

0 of 10

?

 Deze vraag is gesponsord door:
   Bijl Bouw Lith 

Vraag 1.19 Wilgen, meestal staan ze naast sloten en 
regelmatig worden ze geknot. 
In dit voorjaar is onderstaande foto gemaakt 
nabij de Maas.

Hoeveel wilgen staan hier naast elkaar op een rij?

____________________________________

Carin van 

Bergeijk

Martine Ruijs Reinier

van den Brand

Alain en Karin

van Gool

Freek van

Wely

Jessie Her-

mans

John Dousi

7   
Er staan meerdere wilgen op hetzelfde 

grasveld, maar het zijn er echt maar 7 

náást elkaar. Locatie: strandbad 1 bij 

Lithse ham (die bij de duikclub)
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In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Er was een groot aantal partijen 
waaruit gekozen kon worden. De meeste partijen maakten promotie middels aanplakbiljetten.

Geef aan welke partij onderstaande slogans gebruikte op hun aanplakbiljetten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018 in onze gemeente.

A:   Het kan Beter Oss    ___________________________________

B:   Stem Stem     ___________________________________

C:   Voor de gezonde samenleving   ___________________________________

D:   De kracht van lokaal    ___________________________________

E:    Kies voor doen    ___________________________________

ABC

Vraag 1.20

?

 Deze vraag is gesponsord door: Sprenger van der Zanden Hout & Bouwwerken 

Beter Oss

VDG

VVD

D66

VZS
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HOOFDSTUK 2
Wonderlijke Wereld
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Smartphones, tablets en computers zijn niet meer weg te denken uit ons bestaan. We maken op 
deze apparatuur uitgebreid gebruik van apps. 

Geef de naam van de apps / programma’s van de hieronder afgebeelde app-logo’s.

A:________________________

D:________________________

G:________________________ I:________________________

B:________________________

E:________________________

H:________________________

J:_________________________

C:________________________

F:________________________

Vraag 2.1

?

ABC

         Deze vraag is gesponsord door:

         Sutech

Candy Crush Saga  Elsevier Microsoft onedrive

Ritmeter Timewriter Todoist

Tweakers.net  Iculture VLC

Yellowbrick
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Vraag 2.2

Vraag 2.3

Bijen… een ontzettend belangrijk en onmisbaar volk op aarde. Er wordt beweerd dat zonder bijen 
de mensheid uitsterft. Maar wat wéten we eigenlijk van dit zoemende volk?

A: Wat bedoelt een imker als hij zegt: “Ik heb een bijenvolk met malle moeren!” ?

____________________________________________________________________________

B:   Wat komt er uit de onbevruchte eitjes van een bevruchte bijenkoningin?

____________________________________________________________________________
 
C: Een bijenvolk zit in een bijenkast in ‘wintertros'. Het vriest 15 graden Celcius. Welke tempera-
tuur heerst er in de bijenkast buiten de tros bijen?

____________________________________________________________________________
 
D: Een groot en sterk bijenvolk heeft geen voedsel meer. Wat doen de bijen om te overleven?

___________________________________________________________________________

E: Als uit een bijenvolk de koningin plotseling verloren is geraakt, hoe lang duurt het dan voordat 
het bijenvolk een nieuwe koningin heeft?

____________________________________________________________________________

Wie is er tegenwoordig nog echt creatief bezig? Helaas wordt er op de basisschool nauwelijks 
meer tijd aan handwerken besteed. Wie kan er wijs uit onderstaande patroonbeschrijving?
Neem het bijgeleverde bolletje katoen uit de tas van de Lithse Kwis, zoek er het juiste gereed-
schap bij en maak iets moois volgens de beschrijving:

Basisring:  6 l, sluit met 1 hv in 1e l.

Toer 1:  1 l (telt als v). 11 v in ring, sluit 1 hv in 1e l.

Toer 2:  1 l (telt als v). *[1 stk, 3 l, 1 stk] in vgl v. ** 1 v in 1 v. 
  Herh vanaf * 4 keer en vanaf * tot ** nog 1 keer. Sluit met 1 hv in 1e l.

Toer 3:  1 l (telt als v). 4 l en 1 hv in 4e l vanaf haak voor 1 picot. 1 v in dzlf st als  
  1e hv (einde van toer 2). *2 v in vlg 3 l-punt. 9 l en 1 hv in 6e l vanaf   
  haak. 8 l en 1 hv in 8e l vanaf haak. 6 l en 1 hv in 6e l vanaf haak. 1 hv in  
  3e van 9 l. 2 l. 2 v in dzlf 3 l-punt als laatste v.** Sla 1 stk over en 1 v in  
  vlg v. 4 l en 1 hv in 4e l vanaf haak. 1 v in dzlf v als laatste v. Herh vanaf *  
  4 keer en vanaf * tot ** nog 1 keer. Sluit met 1 hv in 1e l. 
  Hecht af en werk draadjes weg.

?

A: Wat stelt je creatieve kunstwerk voor?
_____________________________________________________________________________

B: Lever het resultaat in met het kwisboek.

Dan zitten in het bijenvolk eierleggende werkbijen.
(Deze komen er als het bijenvolk hopeloos moerloos is, dat wil zeggen dat het bijenvolk geen
mogelijkheid meer heeft om een nieuwe koningin te produceren. Omdat deze werkbijen onbe-
vruchte eitjes leggen, komen uit de eitjes uitsluitend mannelijke bijen (darren).)

Uit onbevruchte eitjes van een bijenkoningin ontstaan mannelijke
bijen: darren

Na 12-13 dagen heeft het volk dan weer een jonge koningin.
Als een bijenkoningin plotseling verloren gaat, bijvoorbeeld door onachtzaamheid van de imker, 
produceren de bijen een nieuwe koningin uit een larve van 1 dag die in het larvestadium, en verder 
haar gehele leven, als voedsel koninginnengelei krijgt. Cyclus koningin: 3 dagen eitje, 6 dagen 
larve, 7 dagen pop.

Het volk gaat de aanwezige larven leegzuigen. 
De lege larven worden uit de bijenkast verwijderd. Dit verschijnsel heet broedtrekken.

Ongeveer dezelfde temperatuur als buiten de bijenkast, dus -15 
graden

Een sneeuwvlokje of ijssterretje. (kerstster)
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ABC

Jullie kennen uit je jeugd vast wel verschillende 
rages van speelgoed waar je mee gespeeld hebt of waar je maar 
al te graag aan mee wilde doen omdat je er graag bij wilde horen. Soms ging het gewoon om 
het sparen, soms om het kunnen van de beste trucjes ermee en anders wel om de ‘heb’.

Hieronder staan 15 afbeeldingen van rages uit deze en uit de vorige eeuw. 
Benoem ze èn zet ze in volgorde van tijd waarin ze voor het eerst als rage opkwamen in Neder-
land (dus: de oudste eerst, op 1, en de jongste als laatste op 15!).

1: ______________________ 2: ______________________ 3: ______________________

4: ______________________ 5: ______________________ 6: ______________________

7: ______________________ 8: ______________________ 9: ______________________

10: _____________________ 11: _____________________ 12:_____________________

13: _____________________ 14: _____________________ 15: ____________________

Vraag 2.4

0 of 10

Deze vraag is gesponsord door:
Novalux, Etos Latour

Hoelahoep (jaren 50)

Flippo’s (1995-1997)

Jo-Jo (vooroorlogs) Skippybal (jaren 60)

Klik-klak (begin jaren 70)

Furby (1998-1999)

Beyblade (2003)

Monchichi (1974) Rubik’s kubus (begin jrn 80)

Yu-Gi-Oh kaarten (2005) Vinger-skateboard (2007)

Lolobal (eind jaren 80)

Loom elastiekjes (2011-2014)Fidget-spinner (2017) Squishies (2018)
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B:__________________

____________________

E: _________________

___________________

D:_________________

___________________

Vraag 2.5
Kastelen en paleizen uit Disneytekenfilms zien er vaak prachtig uit. Het zijn in feite droomhui-
zen, maar soms zijn de Disneypersonages té druk met het ondernemen van heroïsche avonturen 
en het najagen van hun dromen om tijd door te brengen in deze prachtige verblijven. Toch heb-
ben ze aan het einde van de dag nog steeds een prachtig kasteel of paleis om thuis te komen. 

Kun jij het verblijf matchen met een Disneypersonage dat daar woont?
Noem minimaal één personage per kasteel/paleis.

C :_________________

___________________

A: _________________

___________________

ABC

?

Ariel, koning 

Triton, Botje, 

Sebastiaan

Anna, Elsa

Prins Eric 

(Erik)

Jasmine, Ja-

far, de sultan

(Yasmine, 

Aladdin)

Belle, Beest, 

Lumière
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Hoe goed zijn jullie in natuurkundige vraagstukken?

A: We hebben cilinders/buizen met allemaal dezelfde lengte en met verder de volgende 
 eigenschappen:
 1 massief, diameter 10 cm, gewicht 1kg
 2 massief, diameter 5 cm, gewicht 1kg
 3 massief, diameter 10 cm, gewicht 2kg
 4 massief, diameter 5 cm, gewicht 2kg
 5 hol, diameter 10 cm, gewicht 1kg
 6 hol, diameter 5 cm, gewicht 1kg
 7 hol, diameter 10 cm, gewicht 2kg
 8 hol diameter 5 cm, gewicht 2kg
We laten de cilinders/buizen 1 voor 1 van een hellingbaan met een constante hoek afrollen. Ze 
starten allemaal op dezelfde plek en vanuit stilstand. We gaan er vanuit dat ze zonder slip en 
zonder weerstand naar beneden rollen. We houden iedere keer de tijd bij die nodig is om de 
helling af te rollen. Nu willen we van jullie weten:

Geef de volgorde aan van snel naar langzaam van de cilinders/buizen. Als we dezelfde tijd 
kunnen verwachten tussen cilinders/buizen dan dient dit in je antwoord duidelijk te zijn.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

B: In een vooruitrijdende auto zweeft een ballonnetje. Omdat deze gevuld is met helium 
 zweeft hij tegen het vlakke en horizontale dak van je auto. Nu moet je een noodstop maken
 en ga je vol op de rem. 
 Geef aan wat er met het ballonnetje gebeurt tijdens deze noodstop, beweegt het naar 
 voren, naar achteren of blijft het op zijn plek ten opzichte van de rest van de auto?

_______________________________________________________________________________

Vraag 2.6

Door televisieprogramma's zoals CSI en forensisch onderzoek bij oude moordzaken weet iedereen 
dat de blauwdruk van ons en de dieren om ons heen wordt bepaald door DNA, de genetische code.

Welk dier wordt hier ‘gecodeerd’?

GAA TAA TGT GTG TCA CTT GGG CGA GAT TAA TTG CCT

________________________________________________________________________

Vraag 2.7

Gewicht maakt niks uit, diameter maakt geen verschil. Hol is tra-
ger dan massief dus:
Gedeelde 1e plaats voor :
1 massief, diameter 10 cm, gewicht 1kg
2 massief, diameter 5 cm, gewicht 1kg
3 massief, diameter 10 cm, gewicht 2kg
4 massief, diameter 5 cm, gewicht 2kg
Gedeelde tweede plaats:
5 hol, diameter 10 cm, gewicht 1kg
6 hol, diameter 5 cm, gewicht 1kg
7 hol, diameter 10 cm, gewicht 2kg
8 hol diameter 5 cm, gewicht 2kg

De ballon zal verder naar de achterkant van de auto gedrukt wor-
den.

Lithse paling
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2018 is in China het jaar van de hond. Dat je die beestjes daar ook weleens in de pot vindt, dat is 
wel bekend… maar hoe kunnen ze dat nou doen, zou je denken, zeker als je naar onderstaande 
schatjes kijkt.

Hieronder zie je afbeeldingen van pups van verschillende hondenrassen. 
Wat is de exacte naam van het ras van deze pups?

I:________________________

__________________________

A:__________________

____________________

J:_________________________ 
 
__________________________

Vraag 2.8

?

ABC

B:__________________

____________________

C:__________________

____________________

D:__________________

____________________

E:__________________

____________________

F:__________________

____________________

G:__________________

____________________

H:__________________

____________________

Australiën Cattledog of 

Australische veedrij-

vershond

Berner Sen-

nen(r) hond

(Cavaliër) King 

Charles Spani-

el

Puli of Hon-

gaarse her-

dershond,

Labrador 

(Retriever)

Lagotto Romagnolo

 Bergamasco Mopshond 

(Pug)

Old Englisch 

Sheepdog, 

Bobtail

Rampur hond 

of  Rampur 

Greyhound
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De echte grote bergbeklimmers van de wereld willen liefst eenmaal in hun leven de hoogste 
bergtop van elk van de zeven continenten beklommen hebben zoals ook een beroemde 
bergbeklimmer dat voor het eerst volbracht op 30 april 1985. 

A: . Wat is de naam van deze bergbeklimmer die voor het eerst deze zeven hoogste bergtoppen 
beklom? 

____________________________________________________________________________

B:   Wat is de naam van de eerste Nederlander die deze toppen beklom en op welke datum 
deed hij dat? 

____________________________________________________________________________
 
C: Hoeveel Nederlanders hebben tot nu toe deze zeven bergtoppen beklommen?

____________________________________________________________________________
 
D: Welke bergtoppen (naam + land) hebben zij beklommen en hoe hoog zijn deze (hoogte in 
meters)? (volgens de versie van de eerste bergbeklimmer die de zeven toppen heeft benoemd)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Vraag 2.9

0 of 10

ABC

?

Deze vraag is gesponsord door:
Maaskant Reizen

        

Mount Elbrus, Rusland, 5.642m

Richard Bass

Ronald Naar op 12 mei 1992

Mount Everest, Nepal, 8.848m

Kilimanjaro, Tanzania, 5.895m

11 Nederlanders 

Mount Vinson, Antarctica, 4.892m

Aconcague, Argentinië, 6.962m

Kosciousco, Australië, 2.228m

Denali, Alaska, 6.194m
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Vraag 2.10 Als je ervan houdt zijn deze hersenbrekers een heerlijke uitdaging om je tanden in te zetten! 
Wie is er goed in redeneren?

Welke figuur komt er in plaats van het vraagteken?

     A: _________________________________ B: __________________________________

     C: _________________________________ D: __________________________________

     E: _________________________________

Antwoord B Antwoord A

Antwoord D Antwoord C

Antwoord D
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Vraag 2.11 Zomertijd en Wintertijd… een heel gedoe vinden veel Nederlanders. Maar wij zijn niet de enigen 
die klagen. Over de hele wereld zijn er vóór- en tegenstanders van het verzetten van de klok 
twee keer per jaar. Daarom is ook dit jaar de discussie weer losgebarsten over het afschaffen 
van de zomer òf wintertijd.

A: Wie is de uitvinder van de zomertijd?

____________________________________________________________________________

B: Welk land voerde op welke datum voor het eerst de zomertijd in?

____________________________________________________________________________

C: Wat was de belangrijkste reden om destijds met zomertijd te gaan beginnen?

____________________________________________________________________________

D: In Nederland was de zomertijd niet populair en werd daarom vlak na de oorlog in 1946 weer 
afgeschaft. Toch kwam ook hier weer een hernieuwde invoering. In welk jaar was dat en wat 
was de reden van herinvoering? 

____________________________________________________________________________

E: Waarom hebben we nu nog steeds winter en zomertijd, terwijl in een enquête bleek dat 79% 
van de Nederlanders vóór afschaffing is?

____________________________________________________________________________

0 of 10

ABC

?

Vraag 2.12 Het universum heeft voor ons nog veel geheimen maar gelukkig zijn er veel geleerden die dit 
bestuderen. Helaas is in 2018 een heel beroemde natuurkundige overleden: Stephen Hawking. 

A: Hoe heette het proefschrift van Stephen Hawking waarop hij in 1966 promoveerde?

____________________________________________________________________________

B: Aan welke zenuwziekte leed hij?

____________________________________________________________________________

C: Welke ludieke actie werd wereldwijd in 2014 gehouden voor meer donaties aan deze ziekte?

____________________________________________________________________________

D: In welke serie en welke aflevering zette Stephen Hawking Sheldon voor gek?

____________________________________________________________________________

E: Wat was het experiment van Stephen Hawking om te bewijzen dat tijdreizen niet bestond?

____________________________________________________________________________

De Britse uitvinder  William Willett (1856-1915)

Duitsland op 30 april 1916

Energiebesparing. (Doordat de dag ‘eerder’ begon kon men in de zomer 
gebruik maken van het vroege daglicht en in de avond eerder gaan slapen 
zodat er dan minder elektriciteit (licht) en kolen (warmte) gebruikt wer-
den).

1977, i.v.m. de oliecrisis in de jaren daarvoor (dus weer ivm energiebespa-

ring).

Zomertijd is sinds 1996 geldig in de hele Europese Unie en afschaffing zal 
daarom ook door het Europese Parlement goedgekeurd moeten 
worden voor de hele EU.

Singularities and the geometry of space-time - Properties of expanding 
universes

ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose)

Hij organiseerde een feest maar verstuurde de uitnodigingen pas achteraf.

Ice bucket challenge

Big Bang Theory. Seizoen 6, episode 6. (Sheldon Cooper) Er kunnen meer-
dere mogelijkheden zijn.
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Vraag 2.13 Welke landen zoeken we?

A:  De naam van deze sterke drank kent twee  verschillende schrijfwijzen. De gehanteerde 
schrijfwijze hangt af van het land waar de drank wordt geproduceerd. We zoeken het Europese 
land waar bij de schrijfwijze van deze deze drank een e wordt weggelaten.

____________________________________________________________________________

B: De Nederlandse keuken wordt sterk gekenmerkt door een gewas met een Zuid-Amerikaanse 
oorsprong. Nu zijn we niet het enige land waar delen van deze plant al eeuwen op het menu 
staan. In het (ei)land dat we zoeken zorgden opeenvolgende misoogsten van dit landbouwpro-
duct voor velen voor een vreselijke hongerdood.

____________________________________________________________________________

C: Deze alcoholische drank wordt vaak warm of heet gedronken en heeft in het land van zijn 
oorsprong een nationale dag. Wat is het land van oorsprong?

____________________________________________________________________________

D: Van oorsprong komt deze zeer zachte kaas uit de regio van het huidige Noorwegen. Tegen-
woordig wordt dit melkproduct meer gekoppeld aan een ander land. Ook in andere landen zoals 
Nederland en de VS wordt het meer en meer gegeten. Welk (ei)land is tegenwoordig bekend 
om dit melkproduct (hint: het is geen Denemarken of Engeland)?

____________________________________________________________________________

E: Dit land had in 2018 circa 1090 Chinees-Indische restaurants.

____________________________________________________________________________

Vraag 2.14 De wereld ligt aan onze voeten... met al die vervoermiddelen van tegenwoordig zijn we in 
no time aan de andere kant van de wereld!

Opdracht:  
Laat een persoon (familie, vriend of who-ever), die zich geografisch gezien zo ver mogelijk weg 
bevindt van Lith,  een foto maken bij zijn of haar lokale plaatsnaambordje.  
Op de foto moet deze persoon een papier in zijn hand houden van een print met het Lithse Kwis 
logo 2018 èn met jullie teamnaam en teamnummer erop!  
(printvoorbeeld staat op de volgende pagina in dit kwisboek).  

Stuur deze foto, vóór 23.30 uur vanavond, per email naar  info@lithsekwis.nl.

Degene die een foto inlevert die geografisch het verst verwijderd is van Lith, verdient de meeste 
punten. 
De punten worden naar afstand verdeeld. Langste afstand 10 punten, dan 9, 8, 7, 6 en de rest die 
goed en tijdig heeft ingeleverd 5 punten. 
LET OP:  Niet inleveren, PhotoShoppen of niet aan de regels voldoen is 0 punten.

Schotland  (whiskey)

Ierland  (aardappels)

Japan  (sake)

Ijsland  (skyr)

Nederland
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Vraag 2.15 Al 14 jaar houden de Toppers het grootste meezingfeest van Europa waar veel bezoekers in 
allerlei verklede vormen aan deel hebben genomen. Ook weer in 2018!

A:  Welke vier mannen vormden de Toppers in 2018?

____________________________________________________________________________

B: Wat was het thema dit jaar?

____________________________________________________________________________

C: Welke Nederlandse zangers en zangeressen traden halverwege samen op in een medley?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

D: Welk wereldrecord werd gezet in het voorprogramma?

____________________________________________________________________________

E: Hoeveel bezoekers bezochten dit festijn in 2018?

____________________________________________________________________________

Vraag 2.16 For your eyes only:
Wij hebben een vijftal bestanden versleuteld. Het gaat deze keer niet om de inhoud, maar om de 
gebruikte wachtwoorden. Kunnen jullie deze achterhalen?

Ontcijfer de volgende 5 bestanden die je vindt op de website van de Lithse Kwis 
(www.lithsekwis.nl) onder het kopje 'Vragen 2018' , bij vraag 2.16.
Noteer van ieder bestand het wachtwoord waarmee je het kon ontsleutelen:

A: _________________________________

B: _________________________________

C: _________________________________

D: _________________________________

E: _________________________________

Deze vraag is gesponsord door:

Liebrand Ruijs Advocaten
        

?
René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom, Jan Smit

Pretty in Pink ‘The circus edition’

Ben Cramer, Bonnie St Claire, Imca Marina, Ria Valk, Ronnie To-
ber, Koos Alberts, Marga Bult

Canon zingen (Vader Jacob)

198.000 (bron Telegraaf)

kwis1

qwerty

Lithsekwis

Password

1234
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HOOFDSTUK 3
HOREN, ZIEN EN RADEN

?



Lithse Kwis 2018 | Hoofdstuk 3         Horen, Zien en Raden 39

Vraag 3.1 Cijfers, nummers, getallen, we kunnen niet zonder ze. Hoe goed zijn jullie met nummers?

A:  Welk getal is verborgen in dit plaatje, schrijf het antwoord helemaal uit.

    ______________________________________________________

B:  Welke cijfers zitten verborgen in het geluidsbestand dat je vindt op de website van de 
Lithse Kwis (www.lithsekwis.nl) onder het kopje 'Vragen 2018', bij vraag 3.1B. 

___________________________________________________________________________________

Het is toch net een sprookje hè? Al die belangrijke meneren en mevrouwen zo bij elkaar….

A:  Waarom stonden ze hier zo mooi bij elkaar?

_______________________________________________________________________________

B:  Wie zijn deze figuren als ze hun sprookjesmasker afzetten?
Van links naar rechts, voornaam én achternaam.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Vraag 3.2

0 of 10

ABC

?

3,14159265359

27122018

G7 top (over de importheffingen op staal en aluminium van de VS), in 

Canada op zaterdag 9 juni 2018.

V.l.n.r. : Donald Tusk, Theresa May, Angela Merkel, Donald Trump, 

Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Shinzo Abe, Giuseppe Conte, 

Jean-Claude Juncker
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Veel kunstenaars maken portretten waarbij ze iets in hun hand vasthouden.
 
Van welke kunstenaars zijn deze schilderijen en wat hebben de geportretteerden in hun hand?
 
    

Vraag 3.3

A: _________________________________

     _________________________________

B:_________________________________

    _________________________________ 

D: _________________________________

     _________________________________

C:_________________________________

    _________________________________

E:_________________________________

   __________________________________

0 of 10

ABC

?

Deze vraag is gesponsord door:

Daan van Heck Schilderwerken

Frans Hals, 

schedel

Bartholomeus v/d helst  

handschoentjes

Johannes Vermeer, 

wijnglas

Govert Flinck,   fluit

Thomas Willeboirts Bos-

schaert, schilderspalet
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Vraag 3.4

Vraag 3.5

Hoe goed kennen jullie de organisatoren van deze kwis? En hoe goed kennen jullie de kronkels 
in hun hoofd? Als dit een beetje in orde is dan kunnen jullie vast wel bedenken wie welke vragen 
bedacht heeft.

A:  Noem een vraag (hoofdstuk en vraagnummer) die uit deze kwis die bedacht is door Carin 
B:  Noem een vraag (hoofdstuk en vraagnummer)die uit deze kwis die bedacht is door Karin 
C:  Noem een vraag (hoofdstuk en vraagnummer) die uit deze kwis die bedacht is door Martine
D:  Noem een vraag (hoofdstuk en vraagnummer) die uit deze kwis die bedacht is door Alain
E:  Noem een vraag (hoofdstuk en vraagnummer) die uit deze kwis die bedacht is door John
F:  Noem een vraag (hoofdstuk en vraagnummer) die uit deze kwis die bedacht is door Reinier
G:  Noem een vraag (hoofdstuk en vraagnummer) die uit deze kwis die bedacht is door Jessie
H:  Noem een vraag (hoofdstuk en vraagnummer) die uit deze kwis die bedacht is door Freek
I:    Hoeveel hoofdstukken had het kwisboek van de Lithse kwis in 2017?
J:   Hoeveel kwisvragen had het kwisboek van de Lithse kwis in 2017?

A: ____________________________________        B: ____________________________________ 

C: ____________________________________        D: ____________________________________ 

E: ____________________________________        F: ____________________________________ 

G: ____________________________________       H: ____________________________________ 

I: _____________________________________       J: ____________________________________ 

David Bowie, Muse, Madness, Tina Turner, Abba hebben allen veel songs gemaakt. Van elke 
artiest/ band is hieronder een tekstregel opgenomen uit een van hun muzieknummers. Er is 
echter een probleempje. Er blijken nogal wat woorden uit de verschillende tekstregels te zijn 
verwisseld. Het gaat hierbij om de onderstreepte woorden.  

I wrapped back on my quite way.  We always watch it 
and green.  With you the rough leaned around our 
destiny. And I watch my minds met in a similar radio. 
Hey all, don't do that nice, have this belts
Noem de titels van de 5 muzieknummers van bovengenoemde artiesten/bands waaruit de 
gebruikte tekstregels afkomstig zijn? 

A: ______________________________________         

B: ______________________________________ 

C: ______________________________________         

D: ______________________________________ 

E: ______________________________________     

?

11 hoofdstukken

David Bowie – Starman

Tina Turner- Proud Mary

Muse-  Uprising

Abba- Waterloo

Madness - One Step Beyond

115 vragen
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Heerlijk om met guur winterweer ’s avonds een goede film te kijken. Hieronder een vijftal film-
fragmenten met vijf acteurs/actrices die niet tegelijk in dezelfde film hun rol vervulden.

Noem de namen van deze vijf acteurs/actrices en de prijswinnende film waarin zij de rol op 
deze afbeelding vervulden.

A: __________________________________________________________________________         

B: __________________________________________________________________________ 

C: __________________________________________________________________________         

D: __________________________________________________________________________ 

E: __________________________________________________________________________

Aan het begin van de avond zijn jullie samen met alle deelnemende teams toegevoegd 
aan de WhatsAppgroep van de Lithse Kwis. Wij zullen deze avond enkele vragen stellen, 
die zo snel mogelijk moeten worden beantwoord. 
Per vraag mag slechts 1 antwoord worden gegeven. Hoe sneller je bent hoe meer 
punten je ontvangt voor het juiste antwoord. 

LET OP: 
- Deze WhatsAppgroep is uitsluitend bedoeld voor het beantwoorden van deze vragen, 
mocht je niet relevante berichten plaatsen dan word je direct uit de groep 
verwijderd en verdien je géén punten! 
- Bij deze vraag kunnen géén sticker jokers worden ingezet. 
- De antwoorden moeten vóór 23:30 uur binnen zijn. 

Per vraag zijn de volgende punten te verdienen:
- 5 punten voor de eerste vijf juiste berichten die bij ons binnen komen.
- 2 punten voor de tien daaropvolgende juiste berichten.
- 1 punt voor de overige juiste berichten die op tijd binnen komen.
- 0 punten voor berichten die niet aan de vraag voldoen of die te laat binnen komen.

Vraag 3.7

Vraag 3.6

ABC

?

Helen Mirren _ The Queen

Julianna Moore _ Still Alice

Christoph Waltz _ Inglorious bastards

Javier Bardem _ No country for old men

Jack Palance _ City slickers
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Vraag 3.8 De wereld heeft vele goede muzikanten voortgebracht die hun sporen hebben nagelaten maar 
helaas tot sterren aan de hemel zijn geworden. Ken je ze nog? 

Geef de naam van de overleden muzikanten op deze afbeelding en zet ze in volgorde van jong 
naar oud, op leeftijd die ze hadden bij overlijden (op 1 de jongst overleden muzikant, op 12 
degene die het oudst is geworden). 
We vragen de artiestennaam.

1: ________________________________  2: ________________________________ 

3: ________________________________  4: ________________________________ 

5: ________________________________  6: ________________________________

7: ________________________________  8: ________________________________ 

9: ________________________________  10: _______________________________ 

11: _______________________________  12: _______________________________

0 of 10

ABC

Barbara Straathof (41)

Anneke Grönloh (76)

Janis Joplin (27)

George Michael (53+ 6mnd) Colin Vearncombe, Black  (53+8 mnd)

John Barry (77) Corry Brokken (83)

Prince (57) Glenn Frey (67)

Chuck Berry (90) Eddy Christiani (98)

Maurice White (74)
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Niet emotioneel worden……..
 
Hieronder zie je 10 liedjes, uitgebeeld in emoticons. Geef van elk liedje de titel en de schrijver(s) 
van het liedje.

A. ___________________________________________________________________________ 

B. ___________________________________________________________________________          

C. ___________________________________________________________________________ 

D. ___________________________________________________________________________          

E. ___________________________________________________________________________ 

F. ______________________________________ _____________________________________              

G. ___________________________________________________________________________ 

H. ___________________________________________________________________________          

I. ____________________________________________________________________________

J. ____________________________________________________________________________  

Vraag 3.9

Vraag 3.10 In deze zinnen zijn vijf prachtige verschillende letter-
types verwerkt. Noem deze lettertypes in de huidige 
volgorde van hun mooie verschijning.

1. ______________________ 2. ______________________ 3. ______________________

4. ______________________ 5. ______________________

Red red wine – Neil Diamond

Englishman in New York - Sting

Baby One More Time – Max Martin

99 Luftballons - Carlo Karges

Dancing Queen – Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson

Highway to Hell – Bon Scott, Angus Young, Malcolm Young

Brabant – Guus Meeuwis, Jan Willem Rozenboom

Kiss from a rose - Seal

Don’t Speak – Eric Stefani, Gwen Stefani

Piano man – Billy Joel

Calibri

Comic Sans Verdana

GeorgiaArial
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Mannen met woest aantrekkelijke baarden, wie kent ze niet? 
 
Van wie zijn de baarden op deze foto’s?

A:_________________________

    _________________________

D:_________________________

    _________________________

G:_________________________

   _________________________

I:_________________________

   _________________________

B:_________________________

    _________________________

E:_________________________

   _________________________

H:_________________________

   _________________________

J:_________________________

   _________________________

C:_________________________

   _________________________

F:_________________________

   _________________________

Vraag 3.11

?

Deze vraag is gesponsord door:

           KC 't Ochtendgloren

BA Barracus / Mr T.

(Rubeus) Hagrid/ 

Robbie Coltrane

Sinterklaas of 

Bram vd Vlugt

Frank (Vincent) 

Zappa

Jack Sparrow/Joh-

nny Depp

(Koning) Willem 

Alexander

Maik de Boer

Karl Marx

Fidel (Alejandro) Cas-

tro (Ruz)

Conchita Wurst / Tom 

Neuwirth
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Vraag 3.12 Boeken, je kunt jezelf er in verliezen. 

A:  We zoeken de voornaam van de schrijver van het boek met het ISBN-nummer: 
      978-0-340-99258-6

 _____________________________
     
B:  Dit boek won zowel de Hugo Award als een andere belangrijke award.  Het is verfilmd, één 
van de hoofdrollen werd vertolkt door Patrick Stewart.  In 1995 verscheen de 19de druk van de 
Nederlandse vertaling van het boek. Welk boek zoeken we? 
Noteer de titel van het boek in de taal waarin de schrijver het schreef?

__________________________________________________________________________ 

C:  We zoeken een vrouwelijke hoofdpersoon uit een boekenreeks. De volgende tips kunnen je 
helpen de juiste naam te vinden. Schrijf de voor- en achternaam van de hoofdpersoon op.
 1. De oorspronkelijke schrijver schreef een reeks van drie boeken waarin het gezochte 
      karakter een hoofdrol speelt.
 2. De boeken werden niet in het Nederlands en niet in de Engelse taal geschreven, wel 
      werden ze later naar deze talen vertaald.
 3. Alle drie de boeken zijn verfilmd.
 4. De schrijver is geboren in 1954 en overleden voordat de boeken waren uitgegeven.
 5. De Nederlandse vertalingen van de boeken waren een groot succes. Op een moment
      stonden alle drie de boeken in de top 10 van de bestsellerlijst van de stichting 
      Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.

__________________________________________________________________________         

D:  Deze serie begon als een voorleesverhaal voor het programma Sesamstraat. Later kwamen 
de verhalen ook als prentenboek in de boekhandel te liggen. Ook maakte een Nederlandse Ca-
baretgroep een persiflage voor hun theatershow. Welke Boeke-serie zoeken we?

__________________________________________________________________________ 

E:  Wat is het laatste paginanummer dat je vindt in de negende druk van In de ban van de ring?

__________________________________________________________________________

ABC

Deze vraag is gesponsord door:

           Henri van Kreij Timmerwerken

Dune

Stephen

Liesbeth Salander

Dikkie Dik

1248
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Vraag 3.13 Striphelden, tekenfilmfiguren etc. zijn er in allerlei soorten en maten. Ken jij ze?

Wat zijn de namen van de blauwe karakters op deze afbeelding?

1: ________________________________  2: ________________________________ 

3: ________________________________  4: ________________________________ 

5: ________________________________  6: ________________________________

7: ________________________________  8: ________________________________ 

9: ________________________________  10: _______________________________ 

11: _______________________________  12: _______________________________

13: ________________________________  14: _______________________________ 

15: _______________________________ 

0 of 10

?

Smurf

King Kai

James P. Sullivan/ Sulley

Doctor Manhattan Blu

Mega Man Cookie Monster/koekiemonster

Geest Mystique/Raven Darkholme

Saddnes/Verdriet Dory

Megamind

SonicStitch

Eeyore/Iejoor
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Het is geen makkelijke taal, dat Nederlands… Kun je nagaan hoe lastig het is voor mensen die 
hier niet geboren zijn en die hier, bijvoorbeeld… de weg moeten vragen!

Wij vroegen verschillende nieuwe Lithenaren om een paar straatnamen uit onze oude gemeente 
Lith voor te lezen.   
Ga naar de website van de Lithse Kwis (www.lithsekwis.nl) en kijk onder het kopje 'Vragen 
2018' voor het filmpje met de geluidsfragmenten van deze vraag. 
Over welke vijf straatnamen hebben zij het?

A: __________________________________________________________________________         

B: __________________________________________________________________________ 

C: __________________________________________________________________________         

D: __________________________________________________________________________ 

E: __________________________________________________________________________

Vraag 3.14

ABC

?

Met de opmars van de smartwatch komt de verkoop van traditionele horloges sterk onder 
druk te staan. Er staat zelfs zoveel druk op, dat horlogemakers de boel door de war hebben 
geschopt. 

Je ziet 5 afbeeldingen van horloges waain twee beroemde merken zijn samengevoegd. 
Noem per afbeelding de merken waaruit het horloge bestaat.

A: _________________________

    _________________________

D: _________________________

    _________________________

B: _________________________

    _________________________

E: _________________________

   _________________________

C: _________________________

   _________________________

Vraag 3.15

?

        
 Deze vraag is gesponsord door:    

              Verboven Tweewielers

Leeuwkesgraaf

Gemeintje

Dirk van Meerhemgaarde

Spapenhoefstraat

Hille Kampkes

Rolex (yachtmaster) 

+ Cartier

Omega + 

IWC

Panerai + 

Cartier

Breitling + 

Audemars Piguet

IWC + 

Cartier
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Dat geld voortaan uit een gleuf komt is heel gewoon. 
Vroeger moest je nog naar de bank om het briefpapier en/of de munten op te halen. 

Uit welke landen komt dit (oude) geld? Soms is een munt of bankbiljet bewerkt vanwege 
het verwijderen van de naam van het land of het geld.

Vraag 3.16

?

A: _________________________________ B: _________________________________

C: _________________________________ D: _________________________________

E: _________________________________

ABC

   Deze vraag is gesponsord door: 

Meubelstoffeerderij de Groot & Zonen 
        

Tsjechoslowakije Brazilië 

Noord-Korea Gibraltar, Groot Britta-

nië, Engeland

Ethiopië 
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Wat hadden ze toch weer een leuke spaaractie bij de PLUS dit najaar! Hebben jullie kinderen ook alle 
kaartjes verzameld? Mooi! Want dan is deze vraag niet zo moeilijk…
  

A: Hoeveel verschillende soorten speciale kaarten kon je verzamelen, zónder de limited Edition?

_____________________________________________________________________________

B: Wat krijg je te zien als je de Limited Edition-kaart van Elsa (uit Frozen) scant?

_____________________________________________________________________________

C: Wat is de naam van de roze categorie kaarten?

_____________________________________________________________________________

D: Wat gebeurt er als je kaart nummer 002 met je mobiel scant? En hoe kun je dat weer oplossen?

__________________________________________________________________________

E: Welk dier komt er tevoorschijn als je over kaart nr 183 wrijft met je vinger?

_____________________________________________________________________________

F: Wat is het goede antwoord op de filmvraag op pagina 49 in het Movie Moments boek?

_____________________________________________________________________________

G: Wie zit er naast Marlin in de emmer van Becky in de ‘OJEE’ categorie?

_____________________________________________________________________________

H: Hoe oud is het verhaal van Ellis in Wonderland (volgens het Movie Moments Boek)?

_____________________________________________________________________________

I: Welke kleuren zitten er in de draaiende zonnestralen als je de kaart van Mowgli & Kaa scant?

__________________________________________________________________________

J: Het ‘Beest’ van Belle en het Beest bestaat uit heel veel stukjes van de mens en van verschillende 
dieren. Van welke 4 dieren heeft hij iets ‘in zich’?

_____________________________________________________________________________

Vraag 3.17

   Deze vraag is gesponsord door: 

Theo de Bijl Las- en Montagebedrijf

Twaalf soorten: Scan-, Glinster-, Glitter-, Glans-, Flits-, Glow in 
the Dark-, Ribbel-, Voel-, Aai-, Wrijf-, Kras- en Geurkaart.

Een (schuif)puzzel

Schattig!

Dan ‘bevriest’ je scherm. Door er met je vinger overheen te wrij-
ven gaat het ‘ijs’ weg.

Een kameleon (gekko)

Grumpie.

Nemo.

153 jaar.

Geel, groen en blauw (zwart)

Gorilla (wenkbrauwen), Leeuw (manen), Zwijn (slagtanden), Buffel 
(baard en kop)



Lithse Kwis 2018 | Hoofdstuk 3         Horen, Zien en Raden 51

Lang geleden, toen we allemaal nog peuters en kleuters waren… toen zongen we zoveel leuke 
kinderliedjes… De meesten waren kort en werden dan eindeloos herhaald. Maar werden ze ook 
zo vaak herhaald dat jullie ze nú nog kennen?

Ga naar de website van de Lithse Kwis (www.lithsekwis.nl) en kijk onder het kopje 'Vragen 
2018' voor het filmpje met de geluidsfragmenten van deze vraag.  
Je hoort op het filmpje 10 fragmenten uit kinderliedjes. 
Wat is de tekst van de zin die volgt op deze fragmenten?

A: _____________________________________________________________________________

B: _____________________________________________________________________________

C: _____________________________________________________________________________

D: _____________________________________________________________________________

E: _____________________________________________________________________________

F: _____________________________________________________________________________

G: _____________________________________________________________________________

H: _____________________________________________________________________________

I:  _____________________________________________________________________________

J: _____________________________________________________________________________

Vraag 3.18

Als we tegenwoordig een filmpje willen kijken dan doen we dat vaak via Netflix of een vergelijkbare 
dienst. Toch is het pas enkele jaren geleden dat we zelf nog vaak dvd’s kochten. 

Hiernaast zijn van 5 films de (bewerkte) dvd-hoesjes
weergegeven. Geef de titel van deze 5 films.

A: ________________________

B: __________________________

C: ____________________________

D: _______________________________

E: __________________________________

Vraag 3.19

?

ABC

 …Hebben ze dan geen mooie veren, of staat jou de kleur niet 
aan?.... (Boer wat zeg je van mijn kippen)
…Als je vraagt: “waar woont je pa?”, wijst hij met zijn handje… (In 
Den Haag daar woont een graaf)
…Handjes in de hoogte, handjes in je zij… (Klap eens in je handjes)

…Nooit kwam Berend Botje weerom… (Berend Botje)

…En de ton die viel in duigen… (Jan Huigen in de ton)

…Tingelingelinge pannekoek, stroop met rozijnen… (Elsje Fiederels-
je)
…Poes is ziek, reumatiek, daar komt dokter Jantje… (Poesje Mauw)

…Van je ras, ras, ras, rijdt de koning door de plas… (Twee emmertjes 
water)

…Ze kwekten niet, ze kwaakten niet, van honger en verdriet… (Er 
zaten zeven kikkertjes)
…Bovendien heb ik een man, die me de polka leren kan… (Mooi Ietje 
Fietje)

 The Proposal

De bende van Oss

Just Breathe

Mr. Beans Holiday

Big Momma’s House
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HOOFDSTUK 4
Sport en Spel



Lithse Kwis 2018  | Hoofdstuk 4          Sport en Spel 53

In 2018 vond weer het Wereldkampioenschap Voetbal plaats. Het Nederlands Elftal was helaas 
niet van de partij. We zullen het dus moeten doen met mooie herinneringen aan het Nederlands 
Elftal uit een verder verleden. Hieronder tref je foto’s aan van 5 legendarische momenten uit de 
geschiedenis van het Nederlands voetbalelftal.

Geef bij onderstaande foto’s aan welke wedstrijd van het Nederlands elftal het betrof, op welke 
datum deze wedstrijd werd gespeeld en wat de einduitslag was.

Vraag 4.1

A: ___________________________________________________________

B: ___________________________________________________________

C: ___________________________________________________________

D: ___________________________________________________________

E: ____________________________________________________________

ABC

Spanje-Nederland, 13 juni 2014, uitslag 1-5

Nederland-Brazilië, 2 juli 2010, uitslag 2-1

Duitsland-Nederland, 21 juni 1988, uitslag 

1-2

Nederland-Costa Rica, 5 juli 2014, uitslag 0-0 (4-3 na penalty’s)

Nederland-Argentinië, 4 juli 1998, uitslag 2-1 
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Vraag 4.3

Vraag 4.2 In 2018 overleed de bekende en geliefde Nederlandse spelprogrammapresentatrice Mies Bouw-
man. Zeker de iets oudere generatie zal zich herinneren dat we met z’n allen voor de buis zaten 
om de vaak live uitgezonden shows te bekijken.

A: Wat is de naam van het eerste spelprogramma dat Mies ooit presenteerde?

_____________________________________________________________________________

B: In welke jaren en bij welke omroep werd het bekendste spelprogramma ‘Een van de Acht’, 
van Mies uitgezonden?

_____________________________________________________________________________

C: Wie was de bedenker van dit programma?

_____________________________________________________________________________

D: Het programma heeft ook een prijs gewonnen. Welke was dit en in welk jaar werd die ge-
wonnen?

_____________________________________________________________________________

E: Bij het overlijden van Mies werd nog eenmaal een oude aflevering van dit spelprogramma 
uitgezonden. Welke was dit en wanneer werd deze uitgezonden?

_____________________________________________________________________________

Zeg je Al Bundy, dan weet je: Married with children, 
Zeg je Juf Ank, dan weet je: de Luizenmoeder
Meestal onthoud je de hoofdpersonen uit een serie, terwijl de bijrollen onmisbaar zijn.

Uit welke serie komen deze personages?

A: Adam en Eric

_____________________________________________________________________________

B: Clarence en Judy

_____________________________________________________________________________

C: Mona en Jonathan

_____________________________________________________________________________

D: Fay en Stan

_____________________________________________________________________________

E: Valerie en Sylvia

_____________________________________________________________________________

?

ABC

ABC

           Deze vraag is gesponsord door:
 Van de Weerdt 

Shop B.V.

Kom er maar eens achter 

Uitgezonden van 1969-1973 bij de VARA

Theo Uittenbogaard

Gouden Televizier-Ring in 1972

De 25ste aflevering op 28-2-2018

Bonanza (Adam en Eric (Hoss) Cartwright)

Daktari (de leeuw en de chimpansee)

Who’s the Boss (Mona Robinson en Jonathan Bower)

Hill Street Blues  (Fay Furillo en Stan Jablonski) / Spangas

The Nanny  (Val/ Valerie Toriello en Sylvia Fine)  / Dexter
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Er bestaan ontzettend veel sporten die met een bal gespeeld worden. Sommige buiten, andere bin-
nen… Maar op dit plaatje is er toch echt veel mis gegaan. 

Wat zijn de namen van de sporten waarbij deze ballen worden gebruikt? 

Zet ze op volgorde van grootte van de bal, van klein naar groot. Mocht er verschil zijn in grootte van 
ballen binnen een sport, dan gaan wij altijd uit van de officiële maat van bal voor heren.

1: __________________________________            2: __________________________________

3: __________________________________ 4: __________________________________

5: __________________________________            6: __________________________________

7: __________________________________ 8: __________________________________

9: __________________________________            10: _________________________________

Soms is de uitkomst van een som geen getal.

Welke persoon zoeken we?
12,38 * 10000 * 6,03 * 5000 * 1,43 * 1500 * 1,09 * 1000 * 0,3617 * 500   =

____________________________________________________________________________

Vraag 4.4

Vraag 4.5

ABC

           Deze vraag is gesponsord door:
De Mòskant 

verzekeringen 

Squash, doorsnee bal  39-40,5 mm Golf, doorsnee bal  > 42,7 mm

Tennis, doorsnee bal  65,4-68,6 mmBiljart, doorsnee bal  61,5 mm

Cricket, doorsnee bal  71,3-72,9 mm Softbal, doorsnee bal  97,1 mm

Volleybal, doorsnee bal  207-213 mmHandbal, doorsnee bal  185-191 mm

Voetbal, doorsnee bal  220 mm Basketbal, doorsnee bal  239-271 mm

Sven Kramer (persoonlijke records op allround afstanden)
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We worden overspoeld door computergames…voor op de PC, Playstation, Gameboy of Wii.
De jeugd weet er (hopelijk) alles van!
 
Uit welke gameserie komen de volgende plaatjes? 

A:_________________________

    _________________________

D:_________________________

    _________________________

G:_________________________

   _________________________

I:_________________________

   _________________________

B:_________________________

    _________________________

E:_________________________

   _________________________

H:_________________________

   _________________________

J:_________________________

   _________________________

C:_________________________

   _________________________

F:_________________________

   _________________________

Vraag 4.6

ABC

Age of Empires

Overwatch

Putt Putt

Robbie Konijn 

(Reader Rabbit)

Ratchet  & Clank

World of Warcraft

Run (Run 2 Run)

Little Big Planet

Dr. Panda Freddi Fish
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Vraag 4.7

Vraag 4.8

Wat een fantastische voetbalzomer, met dat WK in Rusland. Maar wist je dat er eerder in 2018 al 
een ander WK voetbal is gehouden?

A: Welke voetbalbond organiseerde dit toernooi?

_____________________________________________________________________________

B: Waar werd het toernooi gehouden?

_____________________________________________________________________________

C: Noem 5 ‘landen’ die meededen.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

D: Wie heeft het toernooi vorige keer gewonnen?

_____________________________________________________________________________

E: Wie won het toernooi dit jaar??

_____________________________________________________________________________ 

Een goede wedstrijd begint met een goede opwarming. Dat geldt niet alleen voor een spelletje
beachvolleybal maar ook voor de Lithse Kwis. Daarom werd de eerste opwarmvraag voor de 
Lithse Kwis al bij het beachvolleybal verspreid. Gemist? Je kunt hem nu ook maken.

A: Op welke datum werd het Lithse Beachvolleybal voor het eerst op het marktplein in Lith
gehouden?

_____________________________________________________________________________

B: Hoeveel teams deden er in 2014 mee aan het Lithse beachvolleybal?

_____________________________________________________________________________

C: Welk team schreef zich in 2015 als eerste in voor het toernooi van dat jaar?

_____________________________________________________________________________

D: Wat is de naam van het team dat vorig jaar de prijs voor de beste outfit won (zie foto)?

_____________________________________________________________________________

E: Hoeveel kuub zand heeft Firma vd Camp dit jaar op het marktplein gestort?

_____________________________________________________________________________ 

ABC

Deze vraag is gesponsord door:
Sportschool Lith

ABC

CONIFA  (the Confederation of Independent Football Associations, 
is the football federation for all associations outside FIFA)

Londen

Karpatalya, Noord-Cyprus, Padania, Szekely Land, Panjab, 
Cascadia, Barawa, West Armenia, Kabylia, Abchazia, Tibet, 
UTD Koreans, Tamil Eelam, Matabeleland, Tuvalu, Ellan Van-
nin (zie http://www.conifa.org/en/)

Abchazia

Karpatalya

Zaterdag 17 augustus 2013 

26 teams

Pullekes

Team ‘Geen Idee’

115 kuub
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Het was dit jaar 30 jaar geleden dat het Nederlands Elftal Europees Kampioen Voetbal werd in 
(toen nog) West-Duitsland. Die zomer van 1988 zal niemand snel vergeten. Hazes zong: Wij 
houden van Oranje en Oranje hield van ons. En van snorren. Want dat was mode in die tijd.

A: Veel spelers hadden een snor. Op deze elftalfoto zelfs de hele selectie en technische staf. 
Hoeveel spelers op de deze foto hadden er werkelijk een?

______________________________________________________________________________

B: Exact 30 jaar geleden kon je in een landelijke krant een bericht vinden over vier spelers van 
dit elftal. Waar ging dit bericht over?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Nederlanders zijn echte spelletjesmensen. Op televisie zien we dan ook heel veel spelprogramma’s. 

Hieronder zie je de geboortedata en (waar van toepassing) de sterfdatum van verschillende 
bekende Nederlandse presentatoren. WIE zoeken wij en WAT is de naam van het eerste 
spelprogramma dat zij op de Nederlandse televisie presenteerden? 

A: 30-12-1929 tot 17-9-2009

_____________________________________________________________________________

B: 29-3-1945 tot 4-8-1986

_____________________________________________________________________________

C: 7-10-1950

_____________________________________________________________________________

D: 23-6-1936

_____________________________________________________________________________

E: 31-3-1964

_____________________________________________________________________________

Vraag 4.10

Vraag 4.9

8 (alleen spelers)

Verkiezing Europees voetballer van het jaar. (1. van Bas-

ten, 2. Gullit, 3. Rijkaard, 5. Koeman.)

Bob Bouma, Voor een Briefkaart op de eerste Rang (1969-1982)

Willem Ruis, Willem Ruis Show (1976-1981)

Maartje van Weegen, Cijfers en Letters (1976-1977)

Berend Boudewijn, BB-Kwis (1971-1974)

Caroline Tensen, Wie ben ik? (1990-1999)
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Wie houdt er niet van puzzelen? Wij vinden de leukste puzzels wel die van Jan van 
Haasteren! Maar wel vervelend als er bij zo’n puzzel een stukje ontbreekt… Wie kan ze 
terug vinden?

Wat is de Nederlandse naam van de puzzels waar onderstaande stukjes uit komen?

A:_________________________

    _________________________

D:_________________________

    _________________________

G:_________________________

   _________________________

I:_________________________

   _________________________

B:_________________________

    _________________________

E:_________________________

   _________________________

H:_________________________

   _________________________

J:_________________________

   _________________________

C:_________________________

   _________________________

F:_________________________

   _________________________

Vraag 4.11

ABC

Het Kerstdiner

Vrijdag de 13de

Taarten Toernooi

Het Park

Uitverkoop

De Buren

Duits Bierfeest

Zeebanket

De Inhuldiging Voetbal Waanzin
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Vraag 4.12
Als je goed bent met cijfers dan is deze opgave iets voor jou.

1. Tel de WOZ-waarden 2018 van de volgende woningen bij elkaar op:
• Hertog Janstraat 18 Lith
• Groenstraat 25 Maren Kessel
• Pastoor Feletstraat 18 Oijen

2. Deel de som van die WOZ-waarden door de catalogusprijs van de auto met kenteken 57-
PFX-1 en rond de uitkomst naar boven af op een heel getal.

3. Tel bij dit getal het jaartal op waarin de voetballer met de bijnaam “Zizou” zijn laatste 
interland speelde.

4. Vermenigvuldig de uitkomst van punt 3. met het artikelnummer (zonder boeknummer of 
afdelingsnummer) van het artikel in het Burgerlijk Wetboek, waarin is geregeld wat in een 
jaarrekening van een rechtspersoon onder de post immateriële vaste activa afzonderlijk moet 
worden vermeld.  

5. Breng op de uitkomst van punt 4 het getal in mindering dat wordt gevormd door de laatste 
3 cijfers van het mobiele telefoonnummer van de persoon die in het seizoen 2017-2018 de 
ledenadministratie verzorgde bij NLC’03.

6. Neem de 11e letter van een Nederlandse vertaling van het Latijnse woord “proles” ( wij 
bedoelen de vertaling die begint met de letter a en eindigt op de letter g). Stel van deze letter 
vast, de hoeveelste letter van het alfabet deze letter is. Vermenigvuldig dit getal met de 
uitkomst van punt 5.

7. Tel bij de uitkomst van punt 6 op,  het getal dat wordt gevormd door de laatste 4 cijfers 
van de breedtegraad (gps coördinaten) van de geboorteplaats van de huidige minister van 
financiën.

8. Tel bij het getal dat wordt gevormd door de laatste 6 cijfers van de uitkomst van punt 7 het 
getal 189.634 op.

Het getal dat nu ontstaat is het telefoonnummer van een locatie in onze gemeente.
Wat is deze locatie?

_____________________________________________________________________________

ABC

           Deze vraag is gesponsord door:
Veldsink - Quivoir 

Adviesgroep

Gemeenschapshuis de Hoeve
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Wat  is  voetbal  zonder  toeschouwers,  en  wat  zijn  de  toeschouwers  zonder  stadion?  
De  ware  teletekstsupporters  zullen  misschien  iets  meer  moeite hebben  met  deze  vraag.  

Welke  clubs  spelen hun thuiswedstrijden in onderstaande  stadions?  Ze  zijn  overigens  
allen  gevestigd  in  hoofdsteden.

A:_________________________

    _________________________

D:_________________________

    _________________________

G:_________________________

   _________________________

B:_________________________

    _________________________

E:_________________________

   _________________________

H:_________________________

   _________________________

C:_________________________

   _________________________

F:_________________________

   _________________________

Vraag 4.13

ABC

0 of 10

Ajax Amsterdam

Hertha BSC

Zagreb Kroatië

Paris Saint Germai-

ne

Tottenham Hotspur

Real Madrid

Benfica FC Kopenhagen
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Helaas kunnen een aantal van onze mede-inwoners vanavond niet meedoen met de Lithse 
Kwis omdat ze op wintersportvakantie zijn. Misschien ken je wel iemand waarvoor dit geldt. 
Deze persoon kan voor de beantwoording van deze vraag nog wel eens goed van pas komen.

Bijgaand tref je een drietal foto’s aan van kerken uit wintersportbestemmingen in Oostenrijk. 

A: Geef de namen van de wintersportbestemmingen.

B: In de laagstgelegen bestemming heeft een bijzondere gebeurtenis plaatsgevonden die het 
wereldnieuws haalde. Welke bestemming is dit?

_____________________________________________________________________________

C: Welke gebeurtenis bedoelen wij?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1:_________________________

    _________________________

2:_________________________

    _________________________

3:_________________________

   _________________________

Vraag 4.14

ABC

Damuls Kaprun Gerlos

Kaprun (Damuls ligt op 1428 meter hoogte, Kaprun ligt op 786 meter 

hoogte en Gerlos ligt op 1247 meter hoogte)

In Kaprun vond op 11 november 2000 een ramp met een kabeltrein 

plaats. Deze trein vloog in de tunnel in brand waarbij 155 mensen zijn 

overleden.
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HOOFDSTUK 5
Smikkelen en Smullen
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Ben je goed in het onthouden van gezichten in Lith?

 
 

Vraag 5.1

Vraag 5.2

A: Wat is de gemene deler van deze 4 personen?

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

B: Welke hoort er culinair gezien niet bij?

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

Een cupcake is een lekkernij van cake, meestal gebakken in een klein papieren bakje. Het kan 
op veel verschillende manieren worden versierd.

Bak een lekkere en mooi versierde cupcake, doe die in een leuke verpakking en lever ‘m 
samen met het kwisboek in. Uiteraard voorzien van teamnaam en teamnummer.
TIP: maak er meteen wat meer zodat je hele team kan meegenieten!!!

 Deze vraag is gesponsord door:  
Kindercompagnie

Ze staan alle 4 vrijdag op de markt in Lith

De bloemenvrouw
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Vraag 5.3
Bier, met liefde gebrouwen, wordt natuurlijk het liefst geserveerd in het juiste glas om er heerlijk van 
te genieten…

Verbind elk flesje bier met het juiste glas….. tip: gebruik een potlood en gum
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Als je de echte koks aan het werk ziet en hoort dan staan je oren nogal eens te flapperen. Wat 
een moeilijke termen gebruiken die zeg! Maar… ze weten met één woord wel wat ze moeten 
doen! 

Welke culinaire techniek gebruikt een kok als hij:
A:…een gerecht mooi en gelijkmatig bedekt met gelei of saus?
B: …mayonaise wil maken en eigeel gebruikt om water, olie en azijn tot een mooi geheel te 
maken?
C: …eerst het kroontje van een tomaat verwijdert en aan de andere kant een kruissnede maakt. 
Daarna dompelt hij de tomaat in kokend water tot het vel scheurt en legt hem dan in koud water 
om de tomaat te ontvellen?
D: …een kwetsbaar stukje voedsel in water wat tegen het kookpunt aan zit gaat garen zodat het 
mooi heel blijft en hij geen vet hoeft te gebruiken?
E: …in een klein beetje olie of boter onder hoge temperatuur snel iets verhit?
F: …een stuk vis of vlees in gelijke delen schuin wegsnijdt waardoor de stukken groter lijken?
G: …een stuk vlees tijdens het braden telkens opnieuw met braadvocht overgiet, zodat het niet 
uitdroogt?
H: …een gerecht bindt met gelatine?
I: …plakjes van fruit of groente voorziet van ribbels of groeven?
J: …een stuk vlees met dunne reepjes spek doorrijgt?

A:_______________________________  F:_______________________________

B:_______________________________  G:_______________________________

C:_______________________________  H:_______________________________

D:_______________________________  I:_______________________________

E:_______________________________  J:_______________________________

Vraag 5.4

Vraag 5.5 Steeds meer mensen realiseren zich dat goed en gezond eten van levensbelang is. Zo is ook de 
vegetarische keuken erg in opkomst en beslist de moeite waard om eens uit te proberen. Maar 
hoe doe je dat, vegetarisch koken? Daarvoor neem je een kookboek! Wij zijn alleen een beetje in 
de war welk kookboek we jullie het beste kunnen aanraden…

Weten jullie welke kookboeken hieronder worden bedoeld? Ontrafel uit het schema de titels 
van vijf kookboeken en geef ook de naam van de auteurs. Gebruik elk woord één maal.

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________

ABC

 Deze vraag is gesponsord door:  
Slagerij Ebergen

Napperen 

Emulgeren

Plisseren/ Emonderen

Pocheren

Sauteren

Trancheren

Arroseren

Colleren

Canneleren

Larderen

Gezond en vegetarisch koken voor kids, Nicola Graimes

Verrassend Veggie, Philippe van den Bulck

Creatief koken met groenten, Bettina Matthaeï

Hoge hakken lekker vega, Petra de Hamer en Tal Maes

Klaar in ’n kwartier, Sona Shah
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Vraag 5.6 Wat wordt de nieuwe mode komend jaar? Bijna iedereen is meer of minder gevoelig voor trends 
in kleding. Maar wisten jullie ook dat er in de horeca echte trends voorkomen? Een van de trends 
van dit jaar zie je op de onderstaande foto’s.

A: Over welke trend in eten gaat het hier? (2p)

__________________________________________________________________________

B: Welke zes etenswaren staan er op de foto’s? (6p)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

C: Aan welke twee ingrediënten danken deze etenswaren hun kleur? (2p)

__________________________________________________________________________

ABC

 Deze vraag is gesponsord door:  
Jonneke reclame 

en drukwerk

Zwart gekleurd voedsel

Actieve kool (houtskool of cocosas) en inktvisinkt

Tagliatelle (pasta), ijsje, hamburger broodje, kaas, stok-
brood (brood),

macaron
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Vraag 5.7
Elk pondje gaat door het mondje zegt men wel... Maar wie let er nou telkens op hoeveel calorieën 
er werkelijk in dat mondje terecht komen?

We zijn eens in de voorraadkast gedoken en vonden deze boodschappen. 
Aan jullie de taak om de producten te koppelen aan de juiste hoeveelheid kilocalorieën 
PER 100 ml of 100 gr. Het gaat hierbij om de hoeveelheid calorieën die op de verpakking 
vermeld staat! Verbind de producten met de kilocalorieën door middel van het trekken van een 
lijn, tip gebruik een potlood, liniaal en gum.

A   Cup à Soup, pittige tomaat
                                                                                  
B   Verkade, intense puur chocoladereep

C   Calvé, pindakaas

D   Sultana, Good Morning appel-kaneel havermoutrepen

E   PLUS, lunchworst uit blik

F   Nescafé Gold, caramel-latte oploskoffie

G  Lays, superchips paprika

H  Unox, stevige tomatensoep uit blik

I   Knorr, wereldgerechten Kip Tandoori

J   Aardappel Anders, room-basilicum

Nederlanders zijn er gek op, het sparen en plakken van zegeltjes.

Plak onderstaand zoveel mogelijk verschillende spaarzegeltjes van diverse spaaracties van 
de supermarkten (bonnen en dergelijke tellen niet mee, het gaat echt om zegels die je in een 
spaarkaart plakt). Voor iedere juiste zegel ontvang je 1/2 punt, met een maximum van 10 pun-
ten.

409 kcal 

31 kcal

532 kcal

171 kcal

551 kcal

47 kcal

664 kcal

354 kcal

379 kcal

267 kcal

Vraag 5.8

 Deze vraag is gesponsord door:  
Jumbo Wiegmans
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Bij de PLUS in Lith hebben ze de Pringles in de aanbieding. Ze worden verkocht in kleine en grote 
kokers. Eén grote koker is precies even hoog als drie kleine kokers op elkaar gestapeld. 

Vakkenvuller Janus krijgt de opdracht om er een originele uitstalling van te maken en gaat gretig 
aan de slag: Hij begint met een stapel van 12 kleine kokers op elkaar. Daarnaast maakt hij nog 
meer stapels die precies even hoog zijn, maar elke stapel is anders. Als een stapel begint met 
een grote en daarna een kleine koker en een andere stapel begint met een kleine en daarna een 
grote, dan zijn dat verschillende stapels. De smaak van de Pringles doet er niet toe, alleen de 
grootte van de koker telt. 

Hoeveel verschillende stapels van Pringles kokers kan Janus in totaal maken?

____________________________________________________________________________

Vraag 5.9

Vraag 5.10 Sinds we als gemeente Lith bij Oss zijn gevoegd mogen wij natuurlijk ook meedelen in de mooie 
en lekkere dingen die de gemeente Oss produceert.
Zo maken ze in Oss hele speciale lekkernijen waarvan je een stukje op deze foto kunt zien:

A: Hoe heet deze lekkernij en welk bedrijf uit Oss maakt ze?

____________________________________________________________________________ 

B: In welk jaar werden deze voor het eerst gemaakt en bij welke gelegenheid?

____________________________________________________________________________

Vette cijfercombinaties!

Hieronder staan cijferreeksen uit de kernen van de voormalig Lithse gemeente. Waar verwijzen 
deze getallen naar?

172417241724172417211721
1720172017201723172312231223
112111211121112111211121
16301930

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ABC

 Deze vraag is gesponsord door:  
Plus Haagen

0 of 10

Vraag 5.11

60 stapels

Osse Trotse, Christian Chocolaterie Patisserie

(20 november) 2002, verkiezingsontbijt (in Top Oss stadi-
on)

De openingstijden van de friettenten in Lith, Maren-Kessel, Oijen 

en Lithoijen.
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Vraag 5.12 Gruiten: onder deze noemer wordt het eten van fruit en groenten op school gestimuleerd. 
Daarom hieronder een kleine selectie van gezonde vitaminebommetjes.

Welk fruit of welke groente is dit?

1. ___________________________________ 4._________________________________

2. ___________________________________ 5._________________________________

3. ___________________________________

Koop bij de PLUS in Lith zoveel mogelijk verschillende boodschappen voor maximaal 2,50 euro! 

Plak het bonnetje van deze boodschappen van de groepsopdracht 2018 hieronder.

 Deze vraag is gesponsord door:  
Kinderopvang 

De Blokkendoos 

Vraag 5.13

(Cherry)tomaat

Banaan

Appel

Wortel

Vijg
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Hieronder staan verschillende restaurants in onze dorpen waar je lekker kunt eten. 
Maar wij zoeken nóg een plek waar je eten kunt krijgen! 

Welk eetablissement uit de voormalige gemeente Lith bedoelen we hier?

WedDelHuis  
Wakkrencabim  
DeutiskooS
PLazzietiti
RheistHada  
BObijenijwereiror  
MeersasudarienOB 
SeeluleD 
BavanHogantartnerb
Bondijdnopsij

____________________________________________________________________________

Houden jullie ook zo van wortelstamp met rookworst? Wij wel! Daarom nu even een passende
puzzel. De doorgewinterde puzzelaar ziet natuurlijk direct om wat voor soort puzzel het gaat… 
of zal dat je allemaal worst wezen? 

Welke vier figuren (peen of worst) komen er in het groene vierkant in het midden? Teken ze in 
het vierkant hieronder:

 Deze vraag is gesponsord door:  
Snackbar 't Schuurtje

Vraag 5.14

Vraag 5.15

Uit de volgende 8 eetplekken is elke keer 1 letter weggelaten die 
samen het nieuwe woord vormt. Voor het gemak de hoofdletters 
behouden. 

                                              De Wildse Hut
     Snackbar Wimke                       
     De Schutskooi                           
     Pizzeria Lith                              
     Het Raadhuis                             
     Bierbrouwerij Oijen                   
     Brasserie Oud Maren              
     De Sleutel                                   
     Hertog Jan van Brabant            
     Bij ons op den dijk                     
  
= t Schuurtje

1  0
0  1
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HOOFDSTUK 6
Weer eens wat anders
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Net zoals alle ondernemingen houdt ook de Lithse Kwis een financiële administratie bij en wordt 
jaarlijks een jaarrekening opgemaakt. Een belangrijk onderdeel van de jaarrekening is de balans.
Hierboven tref je de balans per 31 december 2017 aan van een fictieve onderneming.

Bereken de volgende (ken)getallen volgens de bijgevoegde balans 

A: Solvabiliteit (afgerond op 2 decimalen)

__________________________________________________________________________

B: Liquiditeit (quick ratio), (afgerond op 2 decimalen)

__________________________________________________________________________

C: Werkkapitaal in euro’s 

__________________________________________________________________________

D: De op de balans opgenomen hypothecaire lening is opgenomen voor de financiering van de 
gebouwen: Hoeveel bedraagt de Loan-to-value (ltv) verhouding op 31 december 2017 
uitgedrukt in een %?

__________________________________________________________________________

E: Hoeveel is voor 2017 de Rentabiliteit van het eigen vermogen na belastingen (REVnb) 
afgerond op een heel getal?

__________________________________________________________________________

Vraag 6.1

Quick ratio = Vlottende activa min voorraad / kortlopende schulden, 500 / 700 = 
0,71 

Solvabiliteit kent in Nederland twee gangbare definities namelijk EV/TV of 
EV/VV.De volgende twee uitkomsten zijn dan ook goed :
EV/TV = 600 / 2500 = 0,24 of 24% en EV/VV = 600 / 1900 = 0,32 of 32%
(Alternatief: 131,58 en 1,32)

Het werkkapitaal wordt berekend als vlottende activa -/- kortlopende schulden, 
1.000.000 -/- 700.000= € 300.000 (Het bedrag wordt gevraagd in euro’s, dus 300 
is niet goed).

Loan to Value is de verhouding tussen de lening en actuele waarde van het gefi-
nancierde object, dus 1200 / 1500 = 0,8 of 80%

REVnb = winst na belasting / gemidd. Eigen vermogen.
Winst na belasting over 2017 is 100.000.
Eigen vermogen op 1/1 = 500.000 
Eigen vermogen op 31/12 = 600.000
Gemiddeld eigen vermogen = 550.000
REVnb = 100.000 / 550.000 = 18%
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Carl Benz won de race om de eerste auto ter wereld te bouwen. Zijn model was met drie wielen 
weinig traditioneel.  Sindsdien zijn er miljoenen auto’s gebouwd, vooral met 4 wielen, en enkele 
zijn beroemd geworden dankzij film en tv. 

Onderstaand zie je enkele replica’s van beroemde auto’s. 
Welk merk en type auto zijn dit en uit welke tv serie of film komen ze?

A:_______________________        B:_______________________        C:______________________

 ________________________  ________________________         _______________________

          
              D:_________________________            E:__________________________

  _________________________        __________________________

Veel tv-series zijn gebaseerd op het wel en wee van allerlei soorten families. 

Hieronder volgen een aantal korte interpretaties/omschrijvingen van beroemde binnen- en 
buitenlandse tv-series. Hoe heten deze series?

A: Macaber excentriek gezin

_____________________________________________________________________________

B: Gehakthoofd

_____________________________________________________________________________

C: Muzikaal gezin

_____________________________________________________________________________

D: Geel gezin

_____________________________________________________________________________

E: Pink dress

_____________________________________________________________________________

Vraag 6.3

Vraag 6.2

ABC

Peugeot 403 (evt erbij: Cabriolet 1959) 

uit detective-serie Columbo

Lotus Esprit 1 uit The Spy who 

loved me (James Bond)

The Addams Family (met 2 d’s)

 Ford Torino uit tv serie

 Starsky and Hutch

Cadillac Ecto 1 uit film 

Ghost Busters

Matra Rancho uit tv serie en 

film Bassie en Adriaan

All in the family (waarin de Pools-Amerikaans schoonzoon lief-

kozend “Meathead’ werd genoemd)

The Partridge family (níet de Kelly family>>geen tv-serie)

The Simpsons 

De familie Knots
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Vraag 6.4

 Deze vraag is gesponsord door:  
Hertog Jan van Brabant

De voormalige gemeente Lith kent vele stichtingen en verenigingen, die een grote maat-
schappelijke bijdrage leveren voor jong en oud.

Van welke stichting en/of vereniging zijn onderstaande personen voorzitter? 

A:_________________________

    _________________________

D:_________________________

    _________________________

G:_________________________

   _________________________

B:_________________________

    _________________________

E:_________________________

   _________________________

H:_________________________

   _________________________

C:_________________________

   _________________________

F:_________________________

   _________________________

I:_________________________

  ______Altijd Goed 

ivm verkeerde foto

J:_________________________

  _________________________

ABC

Aktiefix 

Ondernemersvereni-

ging Maasdorpen

Jeugd- en Jonge-

renwerk, Lith

Paardensportvereni-

ging ‘De Maaslanders’

Watersportvereni-

ging ‘De Maaskant'

Badminton Vereniging 

Lith

NLC’03 Hengelsportvereni-

ging ‘De Brasem’

Stichting Hart voor 

Lith

EHBO-vereniging 

‘Steeds Paraat'
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Vraag 6.5 Het medialandschap is nogal veranderd de laatste jaren met Chromecast, Netflix, Uitzending 
gemist etc. We kijken tegenwoordig naar wat we willen en wanneer we willen. Dat was vroeger wel 
anders.

Welke programma’s werden op onderstaande data en tijden uitgezonden?
 
A: 27 december 1968 Ned 2 – 22:20 uur

_________________________________________________________________________

B: 27 december 1978 Ned 1 – 17:00 uur

_________________________________________________________________________

C: 27 december 1988 Ned 2 – 23:10 uur

_________________________________________________________________________

D: 27 december 1990 Ned 2 – 20:27 uur

_________________________________________________________________________

E: 27 december 1991 Ned 2 – 20:30 uur

_________________________________________________________________________

Het is alweer 16 jaar geleden dat we onze gulden opgaven voor de euro. Het was een hele stap die 
we niet gauw meer zullen vergeten… of toch wel?

A: Wat was het ezelsbruggetje waarmee je kon onthouden welke landen vanaf de start meededen 
aan de euro? 

_________________________________________________________________________

B: Welke landen waren dat?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

C: Welke valuta hadden zij voor 2002?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

D: Hoeveel landen binnen de Europese Unie hebben nu de euro als wettelijk betaalmiddel? 
(Overzeese gebieden van deze landen tellen niet mee als extra land)

_________________________________________________________________________

E:  Wat is het gewicht in gram (in twee cijfers achter de komma) van de verschillende Nederlandse 
euromunten bij elkaar?

_________________________________________________________________________

Vraag 6.6

ABC

ABC

Black Beauty

Sportpanorama (of Boksen, reportage)

De Prooi

Medisch Centrum West

In de Vlaamse Pot

ding flof bips

Duitsland, Ierland, Nederland, Griekenland, Frankrijk, Luxem-

burg, Oostenrijk, Finland, België, Italië, Portugal, Spanje

Duitse Mark, Ierse Pond, Gulden, Drachme, Franse Franc, Luxem-

burgse Franc, Schilling, Markka, Belgische Franc, Lire, Escudo, Pe-

seta

23 landen

42,92 gram
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ABC

Vraag 6.7 Niet alle informatie is voor een breed publiek bedoeld. Voor de bedenker van deze vraag is dat 
overigens geen probleem, zijn handschrift is slecht genoeg om als code te dienen. Normale 
mensen lossen dat door de eeuwen heen anders op, zij versleutelen hun geheime berichten. Hoe 
goed zijn jullie in het achterhalen van de boodschappen?

Ontsleutel de volgende berichten:

A: 3,15,4,5,19,11,18,1,11,5,14,9,19,19,15,13,19, 2,5,19,20,13,15,5,9,12,9,10,11

 ____________________________________________________________________________

B: Als je de eretse en de latatse letetr van een wrood op de jusite palats laat satan kun je de 
ardnee lertets door ealakr zteetn.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

C: 44 35 33 33 24 22 15 13 35 14 15 44 32 24 25 31 15 34 53 11 45 32 11 44 45 24 22 15 43 
45 15 35 34 45 13 24 25 21 15 43 15 34

____________________________________________________________________________

D: 463436644350845305455604658847

____________________________________________________________________________
 
E: Blessent mon coeur d ‘une langueur monotone 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Op 21 maart van dit jaar vonden in ons land weer de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De 
gemeente Oss, waaronder ook onze Maasdorpen, deed uiteraard ook mee. Tijdens deze verkie-
zingen kon er ook gestemd worden voor een Referendum.

A: Uit hoeveel kandidaten woonachtig in de oude gemeente Lith konden we kiezen?

____________________________________________________________________________

B: Hoeveel gemeenteraadsleden zijn, na deze verkiezingen, afkomstig uit de oude gemeente Lith?

 ____________________________________________________________________________

C: Op hoeveel vaste locaties in de dorpen van onze oude gemeente Lith kon je stemmen?

____________________________________________________________________________

D: Wat was de officiële naam van de wet waar dit referendum om ging?

____________________________________________________________________________

E: Hoe wordt deze wet ook wel genoemd?

____________________________________________________________________________

Vraag 6.8

 Deze vraag is gesponsord door:  
Café Zaal De Sleutel

Goeiemoggel vijf kiklo inktvip (T9)

Sommige codes lijken wat lastiger te ontcijferen

Als je de eerste en de laatste letter van een woord op de juiste 

plaats laat staan kun je de andere letters door elkaar zetten.

Codes kraken is soms best moeilijk

Het sein dat de invasie in Frankrijk in de tweede wereldoorlog op 

korte termijn, binnen 24 uur, zou beginnen. 

10 kandidaten    

3 raadsleden

5 plaatsen 

De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)

 Sleepwet of Aftapwet
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Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan? Als je op een zo lastig mogelijke manier kan uitleg-
gen hoe je een tekening van iets heel eenvoudigs moet maken, dan gaan wij dat niet uit de weg. 

Hieronder staan dan ook 5 beschrijvingen van tekeningen. Aan jullie de opdracht om in tekst 
aan te geven wat er getekend wordt aan de hand van de beschrijving.

1. Teken een dubbele gestapelde boog. Teken dezelfde dubbele boog in spiegelbeeld er naast. 
Verbind de uiteinden van deze 2 dubbele bogen met 2 lijnen die elkaar kruisen. Teken op de 
kruising van deze lijnen een verticale dikke streep even hoog als de dubbele bogen. Teken bo-
venop de dikke streep een bolletje. Bovenop het bolletje teken je nog 2 streepjes verticaal.

____________________________________________________________________________

2. Teken een driehoek met de punt naar boven en een gekartelde onderkant. Teken een iets 
grotere driehoek met gekartelde onderkant die gedeeltelijk over de eerste driehoek heen valt. 
Teken een nog iets grotere driehoek met gekartelde onderkant die gedeeltelijk over de eerste 2 
driehoeken heen valt. Teken in het midden van de gekartelde lijn van de grootste driehoek een 
dikke lijn naar beneden.

____________________________________________________________________________

3. Gebruik voor deze een potlood! Teken een staande rechthoek, ongeveer 4 keer zo hoog als hij 
breed is. Teken ernaast 2 exacte kopieën met een onderlinge afstand van ongeveer een halve 
breedte. Trek nu een lijn vanaf 3/4 hoogte van de meest linker zijde naar de hoek meest rechts-
onder. Draai het papier zodat de laatste lijn horizontaal komt te liggen. Gum alles onder de lijn 
uit en kleur de resterende vlakken aan de bovenzijde van de lijn in.

____________________________________________________________________________

4. Teken twee cirkels naast elkaar met een onderlinge afstand van ongeveer de diameter. Teken 
een C-vormige boog in de cirkel die rechtsboven op de linker cirkel begint en rechts onder op 
de cirkel eindigt. Doe hetzelfde gespiegeld in de andere cirkel. Teken 2 grote C-vormige bogen 
buiten de cirkels die het verlengde zijn van de 2 eerder getekende bogen.

____________________________________________________________________________

5. Teken een halve cirkel aan de onderzijde geopend. Teken 7 stralen van de cirkel verdeeld over 
de halve cirkel van dikke lijnen die naar het midden toe iets dunner worden en eindig deze dikke 
lijnen net iets uit het midden. Teken vanuit de uiteindes van de halve cirkel een lijntje schuin 
naar midden en beneden. Teken aan de uiteinden van deze 2 lijntjes een lijntje naar beneden en 
verbind de uiteinden van deze lijnen met een horizontale lijn. Aan het midden van deze laatste 
lijn teken je een zeer klein driehoekje met de punt naar beneden. 

____________________________________________________________________________

Vraag 6.9

 Deze vraag is gesponsord door:  
Henri van Os 
Tweewielers

Adidas

Boom of kerstboom

Vlinder

Audi

Shell
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De meesten van u hebben vanavond het kwisboek met hun auto opgehaald bij het MFA. In de 
grote haast om weer thuis te komen zou je zo maar in de verkeerde auto kunnen stappen. Wel 
fijn als je dan je eigen auto herkent aan het dashboard.

Hieronder zijn foto’s van 5 dashboards opgenomen van verschillende automerken. Noem het 
merk van de 5 auto’s waaruit deze dashboards afkomstig zijn.

A._______________________        B._______________________        C.______________________

          
              D._________________________            E.__________________________

Onze Maasdorpen kennen vele verenigingen, zowel op sport- als op cultureel gebied. Sommigen 
bestaan al vele jaren en hebben ook al één of meerdere jubilea gevierd. Zo was het ook dit jaar 
weer feest bij meerdere verenigingen (wat ze overigens niet allemaal uitgebreid gevierd 
hebben….)!

A: Welke vereniging/organisatie had dit jaar hun houten jubileum?

_____________________________________________________________________________

B: Welke vereniging/organisatie had dit jaar hun zilveren jubileum?

_____________________________________________________________________________

C: Welke vereniging/organisatie had dit jaar hun robijnen jubileum?

_____________________________________________________________________________

D: Welke vereniging/organisatie had dit jaar hun gouden jubileum?

_____________________________________________________________________________

E: Welke vereniging/organisatie had dit jaar hun eiken+15 jaar jubileum?

_____________________________________________________________________________

Vraag 6.10

ABC

Vraag 6.11

ABC

Volvo (480 )

Ford (Mustang)Fiat (Multipla)Infinity (QX60)

Porsche (911 Classic)

Lithse Kwis, 5 jaar

Tussen de Schuifdeuren, Toneelvereniging Maren-Kessel, 25 jaar. 

CV De Moasratten, carnavalsvereniging Oijen, 25 jaar

Badmintonvereniging Lith, 40 jaar.

D.I.O.S., Drummen Is Onze Sport uit Oijen. 50 jaar. 

CV de Veldhazen, carnavalsvereniging Lith. 50 jaar.

Imkervereniging St. Ambrosius Lith. 95 jaar.
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Vraag 6.12 Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.

Wie is dit en wat is zijn/haar bekendste uitspraak?

A:_________________________

    _________________________

D:_________________________

    _________________________

G:_________________________

   _________________________

B:_________________________

    _________________________

E:_________________________

   _________________________

H:_________________________

   _________________________

C:_________________________

   _________________________

F:_________________________

   _________________________

I:_________________________

  _________________________

J:_________________________

  _________________________

ABC

 Deze vraag is gesponsord door:  
Van Vugt Verhuur

?

Calimero:‘Want zij zijn groot en ik 

is klein en dat is niet eerlijk (oh 

nee)’

Lurch (uit de Addams Family)

‘You rang? (sir)’

 Stoffel de Schildpad  (Níet HET 

schildpad) ‘Ik voel me zo appelig’

Clark Gable / Rhett Butler 

‘Frankly my dear, I don’t give a damn‘

Arnold Schwarzenegger 

/ The Terminator

‘I’ll be back‘

Ome Joop

‘nee nou wordt ie mooi’ of

'geef mij maar een neut'

ET

ET home phone’

Ruud Lubbers/Andre van Duin

‘Tuut tuut tuut de groetjes van 

Ruud’

(dus 3x Tuut)

Tika / Maroesja Lacunes

‘dan doe ik dit (klapt in de 

handen) en alles staat stil’

Juffrouw Mier of Truus de Mier

‘Tuuttuuttuuttuut’(4x tuut! dus)
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Wanneer een bepaalde situatie normaal gesproken geen angst mag inboezemen en iemand 
toch in paniek raakt, blokkeert of lichamelijke spanning reacties vertoont, dan is er sprake van 
een niet-reële angst. Als iemand zich dagelijks meer dan twee uur druk maakt over dergelijke 
panieksituaties dan wordt het een fobie genoemd.

Wat betekenen onderstaande fobieën?
Geef in het antwoord alleen weer wat de fobie inhoudt. 
Een voorbeeld: bibliofobie betekent een fobie of angst voor boeken. Dus antwoord = boeken

A: Chaetofobie  _________________________

B: Dentofobie  _________________________

C: Geumafobie  _________________________

D: Lofobie  _________________________

E: Octofobie  _________________________

F: Pediculofobie  _________________________

G: Phobofobie  _________________________

H: Sciafobie  _________________________

I: Spheksofobie  _________________________

J: Xyrofobie  _________________________

Alhoewel we al in 2018 leven en vrouwen zich meestal best geëmancipeerd voelen, is er toch 
nog een plaats in ons land waar de emancipatie van de vrouw maar langzaam doordringt: de 
politiek.  En dat is bijzonder spijtig…

A: Welke functie in de Nederlandse politiek is nog nooit door een vrouw vervuld? 

_____________________________________________________________________________

B: Wat is de naam van de eerste vrouw die in Nederland een politieke functie vervulde? En in 
welk jaar kreeg zij die functie?

_____________________________________________________________________________

C: Waarom was haar uitverkiezing wel erg bijzonder?

____________________________________________________________________________

D: Wie was de eerste vrouwelijke lijsttrekker en voor welke partij was zij dat?

_____________________________________________________________________________

E: In welk jaar in onze geschiedenis zaten de meeste vrouwen in de Tweede Kamer en hoeveel 
waren dat er?

_____________________________________________________________________________

Vraag 6.14

ABC

ABC

Vraag 6.13

?

Haar

Tandarts

Smaak

Vergif

Acht (8)

Luizen

Fobieën

Schaduw

Wespen

Scheermessen

Premier

Suze Groeneweg, 1918

Omdat in 1918 nog geen kiesrecht voor vrouwen bestond. Ze is dus enkel door het 
kiezen van mannen in de kamer gekomen.

Ria Beckers voor de PPR (in 1977)

2010, 64 vrouwen
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Vraag 6.15 Dieren kunnen zich soms heel goed verstoppen. De dieren hieronder hebben er nog een 
schepje bovenop gedaan en hebben zich op ongebruikelijke wijze vermomd.

Kunnen jullie ontdekken welke dieren hieronder zijn afgebeeld?

A:_________________________

D:_________________________

G:_________________________

B:_________________________

E:_________________________

   

H:_________________________

C:_________________________

F:_________________________

I:_________________________

  

J:_________________________

ABC

 Deze vraag is gesponsord door:  Slachterij J.W. Eikelenboom

Lama

Luipaard

Python

Lynx

Schildpad

Kangoeroe

Steenbok Eend (Zee-eend)

 Tasmaanse duivel

Zwaardwalvis
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Met carnaval kun je nog wel eens het een en ander dubbel zien.
Daarom gaat onze vraag over duo’s.

Vul de onderstaande duo’s aan en streep
ze daarna weg in de woordzoeker. 
Welke zin blijft er over?

.. en snap      .. en costello  

.. en hermien   .. en gert 

.. en andres    .. en slingertje  

.. en freek  .. en de alverman

.. en de fakir    .. en rijk  

.. en adriaan    .. en hardy  

.. en klang    .. en wietze  

.. en pip    .. en van dorp

.. en serge    .. en witteman  

.. and jones    .. en clyde  

Vraag 6.9

 Gert

 Snip

 Bram

 Sandra

 Bassie

 Floris

 Woezel

 Kling

 Smith

 Saskia

 Samson

 Johan

 Rikki

 Laurel

 Johnnie

 Barend

 Mattie

 Bonnie

 Pauw

  W E    Z  I    J  N    E  R   K L A AR  M E E

 Abbot
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-------------------------------------------------------
 INVULSTROOKJE   
 Graag invullen en meenemen naar de geheime Proef

  
 Teamnummer: 

 Teamnaam: 

Aantal behaalde punten geheime proef.
(wordt ingevuld door de organisatie)

HOOFDSTUK 7
GEHEIME PROEF
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Prijsuitreiking Lithse Kwis 
Wie mag zich een jaar lang het slimste team van Lith noemen? 

12 januari 2019 zullen we het weten! 

Aanvang: 19:30 uur - De Nieuwe Hoeve (MFA) Lith
Start programma - 20:00 uur

Met live optreden van:

GET THE GROOVE !

ZATERDAG 12JANUARI
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Kwisvragen 2018

We willen de Lithse Kwis graag zo leuk mogelijk maken. Je helpt ons door deze enquête door zo veel 
mogelijk personen uit je team te laten invullen. 
We gebruiken alle tips en informatie om volgend jaar een nóg betere kwis voor jullie te maken! 
ALVAST HARTSTIKKE BEDANKT!!!

Team naam: ____________________________________________________________________________________

Enquête Lithse Kwis 2018

Leeftijd Aantal personen

Jonger dan 20 jaar

20 tot 30 jaar

30 tot 40 jaar

40 tot 50 jaar

50 tot 60 jaar

Ouder dan 60 jaar

Totaal aantal personen

Aantal mannen

Aantal vrouwen

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

Samenstelling team

Personen uit:

Lith

Lithoijen

Oijen

Teeffelen

Maren-Kessel

Buiten de oude gemeente Lith

Waar komen jullie teamleden vandaan?

Is jullie team aanwezig op de uitreikingsavond? Ja Nee

Met ongeveer hoeveel personen denken jullie te komen?

Tot slot 

1. Wat vond je van de nieuwe indeling / nieuwe categorieën? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

2. Welk soort vraag zou je graag méér terug zien in de kwis, en van welk soort vraag zie je er liever minder?
(weten – opzoek – puzzel - doe)?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

3. Heb je tips voor ons als organisatie hoe we de Lithse Kwis nóg beter kunnen maken?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


