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VoorwoordVoorwoord
Eindelijk is het weer Lithse Kwis avond, dit jaar op zaterdag 26 oktober 2019. 

 

Na de uitslag op 12 januari jl. hebben we dit jaar slechts 287 nachten hoeven te slapen tot deze avond. 

Team ‘Kapelse Wiel’ ging vorige keer met de trofee naar huis. Wie zal dit jaar de winnaar worden?  We 

wachten het af...

 

De volgende zaken zijn voor deze 7de editie van de Lithse Kwis gewijzigd: 

• We hebben dit jaar twee nieuwe leden in onze organisatie mogen begroeten.

• Het aantal hoofdstukken is dit jaar 8 (het laatste hoofdstuk bevat de Geheime Proef, WhatsApp vraag en 

Groepsopdracht).

• Het aantal vragen hebben we verminderd van 100 tot 70 vragen. Deze zijn verdeeld over 7 hoofdstukken met in 

hoofdstuk 8 een drietal opdrachten.

• De geheime proef vindt plaats om 20.00 uur en het inleveren van de kwisboeken is vervroegd naar 22:00 uur, zodat 

er meer tijd over is om daarna nog te kunnen praten/ borrelen/ eten/ evalueren/ lachen/ enz. 

• We hebben meer actieve opdrachten verwerkt in de kwis, speciaal om de teamspirit hoog te houden!

 

Wat is er gelijk gebleven?

• De steun van onze sponsors! Zonder hen zou er geen Lithse Kwis zijn. Wij danken iedereen weer hartelijk voor de 

gulle giften!

• Het kwisboek is wederom in full colour, maar hebben jullie voldoende kleur(tjes) in huis?

• De verschillende jokers om bij vragen te plakken (als jullie ze niet vergeten tenminste...).

• De nakijksymbolen zijn nog steeds aanwezig en hebben veel invloed op de puntentelling, dus let hier goed op!

• De startlocatie is net als vorig jaar ‘De Snoeck’, maar dat wisten jullie al, anders had je dit kwisboek niet in 

handen.

• De Whattsappvraag! Degene die zijn/haar telefoonnummer heeft doorgegeven: Let op! want ook vanavond komen 

er op dit nummer weer extra vragen voorbij...

• De Geheime Proef! We verwachten twee teamleden mét pen en papier om 20.00 uur in De Snoeck in Lith. In geval 

van regen is een paraplu handig. Logisch nadenken is dit jaar het motto…

• Het VIT (Very Important Team) wordt middels een spel geselecteerd op de uitslagavond op 30 november. Noteer 

deze datum alvast in je agenda!

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

 

Vergeet vooral niet om het enquêteformulier achter in het boek in te vullen, daar doe je ons en ook jezelf 

een groot plezier mee, want wij gebruiken de antwoorden voor het maken van een nog betere kwis volgend 

jaar.

 

We wensen jullie veel plezier op deze in- en hopelijk ook ontspannende avond. We zien de kwisboeken 

vandaag om uiterlijk 22:00 uur graag tegemoet in De Snoeck!

 

Alain van Gool   Carin van Bergeijk

Freek van Wely   Jessie Hermans

John Dousi   Karin van Gool

Martine Ruijs   Nancy Voestermans

Reinier van den Brand  Wendy van Rossum
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Reglement Lithse Kwis 2019Reglement Lithse Kwis 2019
1. Algemeen
1.1 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende 

teams en op alle afzonderlijke deelnemers.

2.  Afhalen kwisboek
2.1 Op zaterdagavond 26 oktober 2019 om 18.30u kan 

het kwisboek afgehaald worden in 'de Snoeck' te Lith, 

hoofdingang Marktplein. Mocht er nog aanvullende 

informatie zijn, dan wordt die vóór 18.30u bekend 

gemaakt. Zorg dus dat je op tijd bent! 

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 géén potlood of rode pen.

3.2 Als er specifiek om één antwoord gevraagd wordt, 

maar je schrijft er voor de zekerheid meerdere op, dan 

wordt het antwoord fout gerekend!

3.3 Er zijn dit jaar 7 categorieën met in totaal 70 vragen. 

Daarnaast is er een apart hoofdstuk 8 gecreëerd voor de 

Geheime Proef, de WhatsApp vraag en de Groepsopdracht. 

Deze laatste hebben jullie enkele weken geleden al 

kunnen inleveren via email, maar kan ook vanavond nog 

worden ingeleverd.

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

groepsopdracht (max. 20 punten), de Whatsapp vraag 

(max. 25 punten) en de geheime proef (max. 100 punten).

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 7 jokers in de vorm van stickers die 

elk bij 1 vraag in de categorieën 1 t/m 7 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 start om 20.00 uur in De Snoeck te 

Lith. Per team moeten 2 deelnemers meedoen. We laten 

ook niet méér dan 2 personen per team toe.

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

geen punten voor deze vraag.

5.3 De geheime proef zal maximaal 1 uur duren.

5.4 Neem het strookje mee dat bij de uitnodiging achterin 

het kwisboek zit ingevuld mee naar de Geheime Proef. Zo 

weet je zeker dat je met het juiste teamnummer speelt. 

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 26 oktober 2019 

worden ingeleverd in De Snoeck te Lith, om uiterlijk 

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

van de klok die in De Snoeck door de organisatie wordt 

gebruikt. Inlevering na exact 22.00.00 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 30 november 2019 vanaf 20.00 uur in De 

Snoeck te Lith. Blokkeer deze avond in je agenda, want dit 

belooft een topavond te worden!  De band Silly Putty 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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NakijksymbolenNakijksymbolen
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 ge-
speld te worden. 
Fout gespeld = antwoord fout.

?

Correcte naam:
Als dit symbool bij de (deel)vraag vermeld staat, wordt de voor- en/of achternaam 
gevraagd. Dit wordt specifiek aangegeven in de vraag of de voor- en achternaam 
of alleen achternaam wordt gevraagd.  Hierbij geldt niet de meisjesnaam en bij-
namen. Ook hier is alleen een correcte spelling geldig. Indien niet gespeld zoals 
gevraagd in de vraag is het antwoord fout.
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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JokersJokers
De JOKERS van dit jaar zijn hetzelfde als vorig jaar (alleen een ander kleurtje).
JOKERS worden ingezet op één specifieke vraag in de hoofdstukken 1 t/m 7.  
Er zijn 7 JOKERS die naar eigen inzicht kunnen worden ingezet op 7 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 KwisTeams Lithse Kwis 

1. Kapelse Wiel
2. Fan Verhaar en nog meer intelligente mensen
3. De volhouwers
4. Goed Zat & Co.
5. Somnia Clava
6. Es ge mar schik het
7. Van Oijen uit
8. Amstelteam
9. De feestbeesten
10. John
11. De Langwijk
12. Just do Lith
13. Deze x een andere naam
14. Van alles wa
15. Team Tiemis & co
16. De Lithse Pareltjes
17. De Koekerts & co
18. Krêk op tijd

19. De Woerd
20. Toneelvereniging "Tussen de Schuifdeuren"
21. Ouw knoku en het jonk grut
22. LSB+
23. PlusMinus 50
24. FC Laminaat
25. #ZGAN
26. Jong&lui
27. Maaskantje 
28. Net in Lith
29. DIOS = Denken Is Onze Sport
30. KBO Lith
31. Fam. de Veer
32. Burenbrein
33. Lithoijense Polder
34. KC het ochtendgloren
35. Gewoon voor de lol
36. Gemeintje
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SponsorsSponsors
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 2019. 

De Môskant verzekeringen 
Plus Haagen

Bloemerie 88
Verboven tweewielers

Hertog Jan van Brabant
Liebrand Ruijs Advocaten

Kinderdagverblijf de Blokkendoos
Slagerij Ebergen

Jonneke Reclame
KC 'T Ochtendgloren

Jumbo Wiegmans
Snackbar 't Schuurtje
Witoma Caravan BV 

Suncreek Koi
Maaskant Reizen

Novalux, Etos Latour
Sportschool Lith

HenHaan
BijlBouw Lith
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Henri van Kreij Timmerwerken
Sutech

Daan van Heck Schilderwerken
M Hoefnagels Sierbestratingen

Theo de Bijl Las & Montagebedrijf
Grondverzetbedrijf Arnoud van Os

Henri van Os Tweewielers
BCO Brandpreventie

Kindercompagnie
Slachterij Eikelenboom
Van de Weerdt Shop BV

Cafe - Zaal de Sleutel
Van Vugt Verhuur

Meubelstoffeerderij de Groot & Zoon
Schoonmaakbedrijf SBS+ 

Veldsink - Quivoir Adviesgroep
Sprenger van der Zanden Hout & Bouwwerken

Maas Internal LogistiX B.V.
KAMLAB

Cafe de Poot
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Hoofdstuk 1   Langs het Water en de Weg   10

Hoofdstuk 2    Wonderlijke Wereld    18

Hoofdstuk 3    Horen, Zien en Raden    26

Hoofdstuk 4   Sport en Spel     36

Hoofdstuk 5    Woorden en Daden    45

Hoofdstuk 6    Natuur en Techniek    53

Hoofdstuk 7   Ooit of Nooit     61

Hoofdstuk 8   Geheime Proef,      70
   WhatsApp vraag,
   Groepsopdracht

InhoudsopgaveInhoudsopgave
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HOOFDSTUK 1
LANGS HET WATER EN DE 
WEG
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Vraag 1.1 De voormalige gemeente Lith omvat een grote oppervlakte en het duurt wel even om de weg 
hier te leren kennen. Gelukkig zijn er nog steeds verkeersborden die ons de weg wijzen. Maar hoe 
houd je die verkeersborden nou weer uit elkaar? 
Daarvoor staat er op elke verkeersbordpaal een uniek nummer.

Wat is de som van de hoofdgetallen op deze 9 palen? (de losse '1' of '-1' telt niet mee)
Kies het juiste antwoord:
A. 236729
B. 265391
C. 214245
D. 229827

antwoord A
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Vraag 1.2 Om te kijken hoe jullie kennis is van de straten van onze dorpen mogen jullie met deze 
cryptogram aan de slag.

Los deze cryptogram op en vind de oplossing in de horizontale GEKLEURDE kolom. Ieder juist 
antwoord levert 1 punt op.

1     Mannen hebben het hier best krapjes
2     Seizoensfruit
3     De kou is nu verdwenen
4     Heilig paadje
5     Rondje aan de kant
6     Zangkunst in veelvoud
7     Kleurig bos
8     Hete doorgang
9     Nu koning Willem Alexander
10  Een vroege 7+1

_____________________________________________________________________________

Een landkaart wordt zelden meer gekocht, want vrijwel iedereen heeft een smartphone met een 
route-app. 

Met onderstaande gegevens kom je volgens Google Maps op een locatie uit waar een bord 
staat, dat uit 2 delen bestaat. 

 Breedtegraad   51.8094
 Lengtegraad        5.4654

A: Wat staat er op deze borden?

______________________________________________________________________________

B: Welke spelfout staat er op het bovenste bord?

______________________________________________________________________________
 

Vraag 1.3

ABC

           Deze vraag is gesponsord door:
          Kinderopvang
             HENHAAN

ABC

Goed gedaan

Haven Lithoyen / Jachthaven

Lithoyen: moet met ‘ij’ geschreven worden i.p.v. griekse Y

H E R E N E N G S T R A A T
Z O M E R A P P E L

K O E L T J E S W E G
K E R K P A D

R I N G K A D E
K O R E N S T R A A T

G R O E N E W O U D
P E P E R S T R A A T

B E A T R I X W E G
A C H T M O R G E N S T R A A T
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Als een lint kronkelen 21 kerkdorpen zich door het meandergebied van de Maas. Een prachtig 
natuurgebied van Empel tot Grave. De Stichting Maasmeanders is een samenwerkings-verband 
van zo’n 80 grote en kleine ondernemingen die langs, op en rond de Maasmeanders actief zijn. 

A: In 2017 werd een fietsroutekaart uitgebracht waarvan je hier een afbeelding ziet. Deze kaart 
is uitgebracht namens 3 organisaties. Welke organisaties waren dat?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
B: Op genoemde kaart, uitgave 2017,  zijn de aangeduide activiteiten 
ingedeeld in een aantal rubrieken. Wat is de titel van de rubriek die in 
de kleur groen werd weergegeven?

_____________________________________________________________ 
C: In 2019 is weer een nieuwe fietsknooppuntenkaart uitgebracht. Op 
welke datum en tijdens welk evenement werd deze nieuwe kaart 
gepresenteerd door stichting Maasmeanders?

_____________________________________________________________
D: In een oplage van hoeveel stuks is deze nieuwe fietsknooppuntenkaart uitgebracht?

______________________________________________________________________________ 
E: Het presenteren van die nieuwe fietsknooppuntenkaart uitgave 2019 gebeurde door de 
voorzitter van de stichting Maasmeanders de heer Jurrien van der Veer. Wat maakte deze pre-
sentatie voor hem extra bijzonder?

______________________________________________________________________________

Al wandelend en fietsend langs de Maas zie je vaak bordjes die aanduiden welke richting je op 
dient te gaan.

A: Welke 3 grote steden worden vermeld onder het bordje van de Maasroute lopend onder 
andere door Lith (fietsknooppunt 33)? 

_____________________________________________________________________________
B: Hoe heet de wandelroute waar wandelknooppunt 25 in Lith onderdeel van is?

_____________________________________________________________________________
C: Welke kleuren heeft de fiets op de bordjes van de Kunst & Cultuurroute door Lith? 
 
_____________________________________________________________________________
D: Het wandelknooppunt 47 in Lithoijen op de dijk is tevens ook een fietsknooppunt. Wat is het 
nummer van dit fietsknooppunt?

_____________________________________________________________________________
E: In Maren-Kessel vind je wandelknooppunt 6 bij de Maasuiterwaarden. Tel alle getallen in de 
driehoekjes en zeshoekjes op deze bewijzeringspaal bij elkaar op en schrijf de uitkomst op.

_____________________________________________________________________________

Vraag 1.4

Vraag 1.5

ABC
Stichting Maasmeanders, Stichting Maashorst Betrokken 

Ondernemers en Vereniging de Maashorst Boeren

Beweging & Ontspanning

22 april 2019 tijdens het evenement Lith Presenteert.

40.000 stuks (60.000 ook goed rekenen)

Het was zijn laatste handeling als voorzitter van Stichting Maasmeanders

Rotterdam, Hoek van Holland en Maastricht

Zuiderwaterlinie (Noord Brabant)

Oranje met blauw omlijnd

Fietsknooppunt 8

122
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Brabant was altijd overwegend Katholiek, en onze dorpen hebben daar ook de nodige kenmer-
ken van overgehouden in de vorm van kerken, kapelletjes en beelden. 
Hieronder zie je vijf foto’s van beelden uit onze voormalige gemeente Lith tegen een andere 
achtergrond geplaatst.

A: Hoe noem je dit soort beelden? (1 punt)    __________________________________________

  1.                                     2.                                      3.                                      4.                                      5.
 
B:  Waar vind je bovenstaande beelden? Noem de plaatsnaam èn het adres of omschrijf precies 
waar het beeld in die plaats staat. (5 punten)
 
1.______________________________________________________________________________
 
2.______________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________

C:  Welke van deze beelden zijn betiteld als rijksmonument? (1 punt)

_______________________________________________________________________________

D: Enkele van deze beelden zijn voorzien van een tekst op de sokkel. Geef de exacte tekst die op 
één van de beelden staat. (2 punten)

___________________________ ____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

E:  Waarom (bij welke gelegenheid) en wanneer werd beeld nummer 2 opgericht? (1 punt)

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Vraag 1.6

ABC

                   Deze vraag is gesponsord door:
          Suncreek Koi

                                                                                  Heilig hart beelden

Maren Kessel, naast het kerkhof aan de Oude Pastoriestraat 5

Oijen, hoek Oijense Benedendijk-Oijense Bovendijk-St. Bernhardweg

Lith, rechtsvoor de kerk, hoek Pastoor van Hapertstraat-Antoon Coolenplein

Teefelen, rechts naast de pastorie, Pastoor van de Weerdstraat

Lithoijen, vóór het oude klooster, nu de Kindercompagnie, Prelaat van de Bergplein

Alleen 1, de andere zijn gemeentelijke monumenten of zijn niet officieel bestempeld 
als monument 

 1  Maren aan Zijn Koning         2  Myn juk is zoet en myn last is licht

3  Het Lithsche Volk aan Christus Koning 1927      4  geen tekst

5  h. hart van JEZUS zegen de parochie LITHOIJEN U toegewijd 19 6/6 24

Bij het zilveren priesterjubileum van Pastoor Felet in 1924 
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Vraag 1.7 De jeugd heeft de toekomst.

Hieronder zie je vijf hele blije geslaagde mensen uit de voormalige gemeente Lith. Kun je 
ontdekken wie dit zijn? Geef de voor- en achternaam.

A: ______________________ B:________________________

D: _______________________

C:________________________

E:_________________________

?

Weet je het nog? Al die boeken die je móest lezen voor de boekenlijst? Elk boek en elke uitgave 
heeft een eigen ISBN nummer. Deze is opgebouwd uit een aantal elementen.

A: Wat is het laatste ontbrekende cijfer van het boek met  ISBN 978 90 388 9009 (?) ?  _________ 
 
B: Welke druk is dit?  ________________________________________________________________

C: Noem de datum (dd-mm-jjjj) waarop het eerste exemplaar van deze druk uitgereikt is aan de 
vertolker van de rol van Van Taeke.  
__________________________________________________________________________________

D: Op welke bladzijde in deze druk van dit boek staat de volgende regel: “Witte bedauwde warga-
rens der herfstspinnen”?
__________________________________________________________________________________

E: Tel de getallen van het antwoord op vraag C bij elkaar op. Trek daar de uitkomsten van vraag A, B 
en D van af.  Tel daarná de losse cijfers van dit eindgetal bij elkaar op.  
Herhaal deze laatste stap totdat er uiteindelijk één cijfer overblijft. Dit cijfer is een huisnummer. 
Samen met de postcode 5397 LT is dit een adres.  Ga naar dit adres toe: welk voertuig staat er 
achter het raam?
__________________________________________________________________________________

Vraag 1.8

                   Deze vraag is gesponsord door:
                KAMLAB

Anne van Rossum  Daan van Hooft  
Jaimy van der Sluis

Luca Tiemissen  Willem van den Brand

                8    
         (controlenummer)
   41    (druk)

29-05-2007    (datum uitreiking 1e exemplaar van 41e druk aan Richard Smits)

31   (pagina)

29 (dag) + 5 (datum) + 2007 (jaar) = 2041 minus     (8 + 41 + 31) = 80    >>  1961 >> 
1+9+6+1 = 17 >> 8      Nakijken:  den Hul 8, Lith (adres Nancy) met een brandweerwagen .
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Vraag 1.9 Onze dorpen kennen vele (soms monumentale) bijzondere gebouwen. Vele zijn nu in gebruik als 
woonhuis, maar vroeger was er vaak heel andere bedrijvigheid!

Geef van onderstaande gebouwen aan waar ze staan (straat, huisnummer en plaats) en wat hun 
vroegere bestemming was.

D:_________________________________

___________________________________

___________________________________

E:_________________________________

___________________________________

___________________________________

B:_________________________________

___________________________________

___________________________________

A:_________________________________

___________________________________

___________________________________

C:_________________________________

___________________________________

___________________________________

                Deze vraag is gesponsord door:

   SBS+ Schoonmaakdiensten 
 

Pastoriestraat 1 Lith, 

Bakkerij (en winkel)

 Kesselsedijk 30 Maren-Kessel, 

Boterfabriek

Leeuwkesgraaf 16   ’t Wild, 

Café

 Oijense Bovendijk 1 Oijen, 

Gemeentehuis 

(en schooltje en gevangenis)

 Kerkstraat 2 Lith, 

Smederij
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Vraag 1.10 Grote winkelketens zijn vooral in de steden te vinden. Gelukkig hebben we in onze dorpskernen 
nog winkels met een uniek eigen karakter. En daar kun je verrassend veel producten kopen, kijk 
maar op de foto’s!

Noem de naam en vestigingsplaats van de 10 winkels waar onderstaande foto’s gemaakt zijn.

                Deze vraag is gesponsord door:

   Witoma Caravan en Recreatie 

A:________________________

D:________________________

G:________________________ I:________________________

B:________________________

E:________________________

H:________________________

J:_________________________

C:________________________

F:________________________

 Daan van Heck Schilderwerken 
(Lith)

Lijfstijling 
(Maren Kessel)

 Slagerij Ebergen 
(Lith)

 ‘t Fruithuis Gebr. Ruis
(Lithoijen)  

Bakkerij van Berkom 
(Oijen) 

Kindercompagnie 
(Lithoijen)

Lot Tassen 
(Lith)

Bevo Hondenvoeding 
(Lithoijen)

 Doe Het Zelf Gielis 
(Oijen)

 Kapsalon Yvonne van Lith  
(Maren Kessel)
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HOOFDSTUK 2
WONDERLIJKE WERELD
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In veel huiskamers staat een aquarium. Meestal zijn dit zoet water aquaria. Maar zout water 
aquaria komen ook voor. Bij het inrichten van een aquarium dient goed rekening te worden ge-
houden met de vissoort die je er in wil gaan houden. Er zijn honderden vissoorten te verkrijgen bij 
de aquaria speciaalzaken.

Hieronder vind je de foto’s van 5 aquariumvissen. Zet deze foto’s A tot en met E op volgorde 
van de maximale lengte die mannelijke exemplaren van deze vissen kunnen bereiken. 
(1 kleinste, 5 grootste)

     A      B

     C      D

       VOLGORDE:

       1._________

       2._________

       3._________

       4._________

       5._________

    E

Vraag 2.1

         Deze vraag is gesponsord door:

         Sutech

B

A

D

C

E
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Vraag 2.2

Vraag 2.3

Zoals Abba al zong: Money, money, money.
Hoe goed zijn jullie met geldzaken? Wij zijn erg benieuwd!

A: Hoeveel ANBI’s kent Maren-Kessel anno 2019?
 
____________________________________________________________________________

B:   Deze term bekend van het tuinieren wordt ook gebruikt om een activiteit van valsmunters te 
beschrijven, welke term zoeken we?

____________________________________________________________________________
 
C: Zelfs in de jaren 70 was de kleding van ABBA behoorlijk excentriek, dit had naar verluidt ook 
een financiële reden, weten jullie welke? 

____________________________________________________________________________
 
D: Welke rijkaard zoeken we? 

back goud redt       _______________________________________________________

E: Geld is niks meer waard, het wordt op straat gedumpt, uit welk land komt de valuta die je ziet 
op de foto?

_________________________________

“Dat gaat naar Den Bosch toe zoete lieve Gerritje, Dat gaat naar Den Bosch toe zoete lieve meid.”
‘s-Hertogenbosch, onze buurgemeente. Vele mensen vinden het een geweldige stad. 

Wat is van de bovenstaande personen de gezamenlijke link met Den Bosch?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

1     (zie site belastingdienst)

Snoeien

Kleding niet geschikt voor dagelijks gebruik was financieel aftrekbaar.

      Dagobert Duck

Venezuela

Ze zijn alle 5 getrouwd in een Addy van den Krommenacker jurk.
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Moeilijker dan je denkt.

Hieronder zie je vijf gele wezens. Kun je ontdekken wie of wat dit zijn? 

             1: ______________________ 

             2: ______________________ 

             3: ______________________

             4: ______________________ 

             5: ______________________

Vraag 2.4

0 of 10

Deze vraag is gesponsord door:Novalux, Etos Latour

Alles wat je drinkt of eet heeft een andere smaak. 

In de tas die je in 'De Snoeck' mee kreeg vanavond zit een doosje met 5 blokjes chocolade. 
Kunnen jullie aangeven welke smaken dit zijn? 
Wij willen de soort chocolade (melk, puur, etc.) en de smaaknaam (extra ingredienten) 
waaronder deze reep verkocht wordt.

A: __________________________________________________________________________ 

B: __________________________________________________________________________ 

C: __________________________________________________________________________

D: __________________________________________________________________________

E: __________________________________________________________________________

Vraag 2.5

Bert

Minion

Lisa Simpson 

Lego

SpongeBob

Wit yoghurt aardbei

Wit framboos cheesecake

Wit pistache hazelnoot cranberry

Melk stroopwafel  

Melk macadamia cashew rozijnen
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1: __________________________________________________________________________ 

2: __________________________________________________________________________ 

3: __________________________________________________________________________

4: __________________________________________________________________________

5: __________________________________________________________________________

Vraag 2.6 De krant wordt een schaars goed: de grondstoffen worden duurder, het aantal abonnees rent 
achteruit, de advertentie-inkomsten hollen daar achteraan.. 
Wie er wel regelmatig adverteren zijn de touroperators, ieder met een eigen stijl van presente-
ren.

Noem de namen van de reisorganisaties die de volgende lay out hebben gebruikt in een (papie-
ren) advertentie in de krant.ABC

          Deze vraag is gesponsord door:Theo de Bijl Las & Montagebedrijf

Karin’s choice of Karinschoice

Oad (reizen)

Effe Weg

Zoweg.nl

Sunweb
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Kleuren is niet alleen voor kinderen. Ook voor volwassen kan het zeer rustgevend zijn, of juist 
niet. Om je te helpen is voor ieder vakje al een kleur aangegeven. Kun je goed binnen de lijntjes 
kleuren?

Wie of wat zie je als de onderstaande kleurplaat is voltooid?    ____________________________

Vraag 2.7

Marilyn Monroe, 
Norma Jeane Mortenson
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In deze digitale wereld kunnen we soms het echte contact met de mensen om ons heen verlie-
zen. Je spreekt ze, je feliciteert ze en je deelt alles online. Natuurlijk is dit super handig, maar 
uiteindelijk is een echt kaartje sturen zoveel leuker…..

Wij hebben hieronder 5 stukjes van bestaande  kaarten van www.kaartje2go.nl afgebeeld.
Nu is het aan jullie om het juiste stukje bij de juiste categorie kaart te plaatsen.
Kies uit: Geboortekaart, Condoleancekaart, Valentijnskaart, Verjaardagskaart, Beterschapskaart

I:________________________

__________________________

1:____________________________

2:____________________________

3:____________________________

4:____________________________

5:____________________________

Vraag 2.8

Ben jij goed met halve gezichten?

Welke karakters herken jij in de volgende afbeelding? 
Noem van ieder paar de namen.

A:____________________________

B:____________________________

C:____________________________

D:____________________________

E:____________________________

F:____________________________

G:____________________________

H:____________________________

I:_____________________________

J:____________________________

Vraag 2.9

0 of 10

Condoleancekaart

Valentijnskaart

Beterschapskaart

Verjaardagskaart

Geboortekaart

Stitch & Angel

Wall-E & Eve

Odie en Garfield

Beetlejuice/Betelgeuse & 
Lydia Deetz

Jasmine & Rajah

 Judy Hopps en Nick Wilde

Wonder Woman & Medusa

Jack en Sally

Shaggy en Scooby-Do

Morticia & Gomez Addams
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Tegenwoordig nemen steeds meer mensen een tatoeage. Een permanente versiering van het 
lichaam.  De tatoeage heeft een bepaalde betekenis voor de drager. 

We hebben geprobeerd tattoo’s van diverse bekende Nederlanders zo goed mogelijk na te ma-
ken. Kan jij herkennen van wie de onderstaande tattoo’s zijn?

Vraag 2.10

?

Deze vraag is gesponsord door:
Maaskant Reizen

        

1:____________________________________________

2:____________________________________________

3:____________________________________________

4:____________________________________________

5:____________________________________________

6:____________________________________________

7:____________________________________________

8:____________________________________________

9:____________________________________________

10:___________________________________________

Johnny de Mol

Wesley Sneijder

Dennis Weeninck

Isa Hoes

Henk Schiffmacher

Jan Smit

Waylon en/of Bibbi Breijman

Yolanthe Cabau van Kasbergen

Daphne Deckers

Ellen Hoog
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HOOFDSTUK 3
HOREN, ZIEN EN RADEN

?
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Vraag 3.1 Asterix en Obelix, enkele generaties zijn hiermee opgegroeid. Hoe goed kennen jullie deze 
stripverhalen?
A: Idefix is voor het eerst te zien in het 5e deel van Asterix en Obelix. Op welke pagina is dat?

___________________________________________________________________________________

B: Er zijn ook enkele albums uitgegeven in het Fries. Dat heette eerst: UN FERHAAL FON 
ASTERIX DE GOLJER. Later is dit veranderd. Hoe heet het nu?

___________________________________________________________________________________

C: Welke transformatie heeft Idefix ondergaan om goed op het filmdoek uit te komen?

___________________________________________________________________________________

D: De albums zijn in veel talen uitgekomen. De namen van de hoofdrolspelers zijn soms aange-
past. In welke taal komt Jimmerfix voor en wie is dit in het Nederlands?

___________________________________________________________________________________

E: Onderstaande afbeeldingen verwijzen naar 3 beroemde kunstwerken. Wat zijn de namen van 
deze kunstwerken en wie zijn de kunstenaars?

1: _________________________________________________________________________________

2: _________________________________________________________________________________
 
3: _________________________________________________________________________________

"Wie ben ik?" was een erg komisch Nederlands spelprogramma. Wij hebben een nieuwe versie ge-
maakt, ingesproken door onze eigen praatjesmakers…
Ga naar de website van de Lithse Kwis (www.lithsekwis.nl) en kijk onder het kopje 'vragen 2019'. 
Je hoort bij deze vraag 10 geluidsopnames van kinderen die beschrijven wie of waar ze zijn. 
Geef bij geluidsopname 1 t/m 5 antwoord op de vraag “Wie ben ik?” 
Geef bij geluidsopnames 6 t/m 10 antwoord op de vraag “Waar ben ik?”

1:_____________________________________

2:_____________________________________

3:_____________________________________

4:_____________________________________

5:_____________________________________

Vraag 3.2

0 of 10

ABC

?

6:________________________________________

7:________________________________________

8:________________________________________

9:________________________________________

10:_______________________________________

Pagina 13 en/of voorpagina

IN FERHAAL FAN ASTERIX DE GALJER

Hij heeft langere pootjes gekregen voor de film

Jimmerfix is de Friese vertaling van Abraracourcix, het stamhoofd

      De Denker van Rodin 

      De Laokoongroep van Polydorus en Athandadorus  (Hagesander of Agesander 
ook goed rekenen)
      De Discuswerper van Myron

Hirvin Lozano     Het stembureau

De Kerstman     De camping/ Lithse Ham

Chase Paw Patrol of elke hond hiervan  De maan of ruimte

Kruimeltje of Pietje Bell   Het tuincentrum / Coppelmans / Intratuin

Veerman     Het vliegveld / Schiphol
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Ben jij goed in noten lezen of eten?

Hieronder zie je vijf muziekstukken. Kun je ontdekken welke liedjes dit zijn? Schrijf de originele 
titel van het liedje op.

Vraag 3.3

A: _____________________

B:______________________

Happy

Havanna
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D: _________________

C:__________________

September

Paloma Blanca
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E:_________________________________

Deze vraag is gesponsord door:

Daan van Heck Schilderwerken

Shallow
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Vraag 3.4

Vraag 3.5

Wie kent ze niet, grote hits in de Nederlandse taal? Vaak is het origineel ergens anders uitge-
bracht in een andere taal. 

Hieronder staan 10 nummers die door een Nederlandse artiest of band in eigen taal uitgebracht 
zijn. Noem de titel en de uitvoerende artiest van het Nederlandse nummer. Het jaartal is gegeven.

A. Patty Pravo met Pazza idea (1973)  - jaartal 1976
B. Jean Ferrat met La montagne (1969)  - jaartal 1974
C. Spencer Davis group met Gimme some lovin' (1966)  - jaartal 1982
D. Renée and Renato met Save your love (1982)  - jaartal 1983
E. Bessy Argirakis met An anixis tin cardia mou (1975)   - jaartal 1985
F. Lesley Gore met You don't own me (1963)   - jaartal 1981
G. Laura Pausini met La solitudine (1993)  - jaartal 1993
H. Roberto Carlos met Verde e amarelo – jaartal 1987
I. Lill Babs met Ar du kär i mej ännu Klas Göran (1959) – jaartal 1961
J. Bob Dylan met Death is not the end (1989) – jaartal 1997

A: ____________________________________        

B: ____________________________________ 

C: ____________________________________        

D: ____________________________________ 

E: ____________________________________        

F: ____________________________________ 

G: ____________________________________       

H: ____________________________________ 

I: _____________________________________       

J: ____________________________________ 

Heerlijk, lekker spannende films kijken op de bank, vooral die van 007.

Maak de reeks af:

Goldeneye
Casino Royale
The Living Daylight
You only live twice
On Her Majesty’s Secret Service

 _______________________________________________________________________________

?

Deze vraag is gesponsord door:

Maas Internal LogistiX B.V.

Rita Hovink met Laat me alleen (1976) 

Wim Sonneveld met Het dorp (1974)

Janse Bagge band met Solicitere (1982) 

Willy en Willeke Alberti met Niemand laat zijn eigen kind alleen (1983)

Benny Neyman met Waarom fluister ik je naam nog (1985)  

André Hazes met Zeg maar niets meer (1981)  

Paul de Leeuw  Ik wil niet dat je liegt (1993)

V.O.F. de kunst met Eén kopje koffie (1987)     

Ria Valk met Hou je echt nog van mij, Rockin' Billy? (1961)

Freek de Jonge en Stips met Leven na de dood (1997)    
 

The Man With The Golden Gun
(= enige James Bond film met 6 woorden. De andere titels hebben 1 tot 5 woorden 
oplopend)
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In de persoon van Noud Bongers heeft Lith haar eigen Dorps Troubadour. Noud is naast muzikant 
ook componist en tekstschrijver. Daarbij staat het mooie Brabantsche dialect centraal. In 2009 
ontving hij in dit verband de “Ad de Laat Prijs” voor zijn inzet voor het behoud van het Brabantse 
dialect.

Geef de titels van de liedjes van Noud Bongers waarin de volgende tekstregels voorkomen.

A Onder d’n torre zè ik geborre, waor ik di Lithteken kreeg
B  Gij en ik, noast mekaar, in de aovendzon
C Ja, vandaag nim ik afscheid van de gemènte Lith
D ’t Wòtter brocht veul rotzooi meej, overal zaat d’n drèk
E Boerderèije in ’t gruun, beum mooi strak langs de steeg

A: __________________________________________________________________________         

B: __________________________________________________________________________ 

C: __________________________________________________________________________         

D: __________________________________________________________________________ 

E: __________________________________________________________________________

Mensen aan elkaar koppelen kan je op vele vlakken. Je kan ze koppelen vanwege de 
haarkleur, de lengte, leeftijd, werk, opleiding, geaardheid, en ga zo maar door.

Kun je de volgende 10 personen als koppels matchen en waarom horen zij bij elkaar?

Namen van de koppels en reden dat ze bij elkaar horen:

A: __________________________________________________________________________         

B: __________________________________________________________________________ 

C: __________________________________________________________________________         

D: __________________________________________________________________________ 

E: __________________________________________________________________________

Vraag 3.7

Vraag 3.6

ABC

?

Julie Andrews en Patricia Paay (Moeder van Gru in Despicable Me/Verschrikkelijke ikke)

Cameron Diaz en Angela Schijf (Prinses Fiona in Shrek)

Adam Sandler en Charley Luske ((Graaf) Drakula in Hotel Transylvania)

Chris Pratt en Kees Tol (Emmet van Lego the Movie)

Eddie Murphy en Frans van Deursen (Donkey in Shrek)
(Ze hebben stemmen ingesproken van onderstaande films. De ene de Engelse en de ander de Nederlandse 
stem van het personage.)

Dùrp òn de revier

Panorama

Lithtekens in de Mòskant

D’n Beerse overlaot 

De Polder
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Vroeger waren films alleen in cinema’s te zien, later werden dat bioscopen,  toen kwam de 
videoband, DVD, USB-stick, internet met Netflix, HBO enz. In de loop der jaren is het kijken naar 
films verplaatst van de cinema naar je eigen huis via computer, tablet of smartphone en je kijkt 
chill thuis op de bank, in bad, in bed, op de wc, in de auto of waar dan ook.

In de letters zie je scenes of de filmposter van een bekende film, waarvan de titel met die letter 
begint. Herken je deze 10 films? Noteer van elke film de juiste, volledige titel.

L: ________________________________  

I: ________________________________ 

T: ________________________________  

H: ________________________________ 

S: ________________________________  

E: ________________________________

K: ________________________________  

W: ________________________________ 

I: ________________________________  

S: _______________________________ 

Vraag 3.8

0 of 10

ABC

Deze vraag is gesponsord door:

             Sprenger van der Zanden 

             Hout & Bouwwerken

(L) Les Intouchables    

(I) Independance day

(T) Twister     

(H) Hello Dolly

(S) Schindlers List    

(E) ET

(K) Kuifje en het geheim van de Gulden Vlies 

(W) Weird Science

(I) Indiana Jones and the last Crusade  

(S) Sneeuwwitje
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Emoticons worden gebruikt om berichten iets extra’s mee te geven. Je kunt er ook verschillende 
dingen mee uit beelden. 

Welke band of artiest wordt beschreven door middel van de emoticons? 

A. ___________________________________________________________________________ 

B. ___________________________________________________________________________          

C. ___________________________________________________________________________ 

D. ___________________________________________________________________________          

E. ___________________________________________________________________________ 

F. ______________________________________ _____________________________________              

G. ___________________________________________________________________________ 

H. ___________________________________________________________________________          

I. ____________________________________________________________________________

J. ____________________________________________________________________________  

Vraag 3.9

Deze vraag is gesponsord door:            Meubelstoffeerderij           de Groot & Zoon

Earth, wind and fire

Radiohead

Broederliefde

Owl City

Spin Docters

Golden Earring

Coldplay

Sex pistols

Alien Ant Fram

Amy Winehouse
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Vraag 3.10 Door de overwinning op 18 mei 2019 van Duncan Laurence met het lied Arcade mag Nederland 
de eerstvolgende editie organiseren. Die eerstvolgende editie in 2020 wordt de 65ste. Om jullie 
kennis van het Eurovisie Songfestival te testen zijn hier een aantal vragen. 

A:  Nederland heeft ook wel eens 0 punten gescoord op het Eurovisie Songfestival. Hoe vaak 
gebeurde dat en noem de artiest en het nummer?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
     
B:  Welk land heeft maar 1 keer meegedaan met het Eurovisie Songfestival?

_______________________________________________________________________________ 

C:  Gerard Joling staat bekend om het zingen van hoge noten met zijn kopstem. Haalde hij bij 
zijn solo deelname aan het eind van zijn nummer de hoge noot? 

_______________________________________________________________________________         

D:  Rechtop in de wind….wie kent het niet? Hoeveel personen spelen er op de toetsen in dit 
nummer?

_______________________________________________________________________________ 

E:  Welke Nederlandse winnares heeft later ook het Nationaal Songfestival gepresenteerd?

_______________________________________________________________________________

Deze vraag is gesponsord door:

           Henri van Kreij Timmerwerken

Twee keer: in 1962 met het duo De Spelbrekers met het nummer ‘Katinka’ en in 1963 

met zangeres Annie Palmen met het nummer ‘een Speeldoos’.

Marokko

Nee.  

4 toetsenisten 

Teddy Scholten 
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HOOFDSTUK 4
Sport en Spel
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In het programma Te land, ter zee en in de lucht waren diverse zelf gefabriceerde bijzondere 
voertuigen te zien die dan een bepaald parcours af moesten leggen. 

Hoe heten de onderdelen van dit programma die hieronder op de foto’s zijn afgebeeld?

Vraag 4.1

A: __________________________

____________________________

B: __________________________

____________________________

C: ________________________________________________

D: ________________________________________________

E: ________________________________________________

Uitpakken en wegwezen

Rol 'm d'r op

Badkuipenrace

Hoog en Droog

Lol aan de Katrol
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Vraag 4.3

Vraag 4.2 Wij quizzen elk jaar lekker lokaal met onze Lithse dorpskwis. Maar wisten jullie dat er ook op 
internationaal niveau gequizd wordt? Zo vindt er elk jaar ook een Europese kwis plaats waar 
steeds meer landen aan deelnemen.

A: In welk jaar vond deze Europese kwis voor het eerst in Nederland plaats?

_____________________________________________________________________________

B: Welk land won in dat jaar op Nederlandse bodem, de prijzen in alle categorieën?

_____________________________________________________________________________

C: In welke twee Nederlandse plaatsen vond deze Europese kwis ooit plaats?

_____________________________________________________________________________

D: Uit hoeveel deelnemers bestaat een team bij de Europese kwis?

_____________________________________________________________________________

E: Wat is de naam van de organisatie die tegenwoordig de internationale kwissen 
(ook wereldwijd) organiseert?

_____________________________________________________________________________

Gezelschapsspellen, ze worden door vele mensen gespeeld. Je hebt hele bekende spellen die 
bijna iedereen wel in huis heeft of ooit heeft gespeeld. Denk hierbij aan Monopoly, Triviant, 
Kolonisten van Catan of 30 Seconds. Deze vraag gaat over de laatstgenoemde.

Zoek in het 30 Seconds spel het kaartje met deze woorden en vindt het 5e woord.

Nijntje - Mick Jagger - Samson en Gert - Het Kurhaus

Om het iets eerlijker te maken hebben we ook een kaartje uit het 30 seconds spel 'Everyday 
Life' voor degenen die deze editie hebben.

Certificaat - Ritme - Bergpas - Goede voornemens

(Je komt uit op ongeveer hetzelfde antwoord, dus geen extra punten als je ze beide vindt)

_____________________________________________________________________________

           Deze vraag is gesponsord door:
 Van de Weerdt 

Shop B.V.

2009

Verenigd Koninkrijk/ Engeland

Dordrecht (2009) Rotterdam(2015)

4 personen

International Quizzing Association

Pizza of Pizzahut 

Deze vraag is voor iedereen goed gerekend
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Nederland is een schaatsland met geweldige schaatsers op wereldniveau. Diverse medailles en titels 
staan op Nederlandse namen, iets waar we ontzettend trots op mogen zijn.

Trots zijn we ook op deze 4 schaatsers. Zij hebben alle 4 medailles gewonnen waaronder goud. Maar 
daarnaast hebben zij nog 1 specifiek ding met elkaar gemeen. Weten jullie welke?

___________________________________________________________________________________

Vraag 4.4

Vraag 4.5

           Deze vraag is gesponsord door:
De Mòskant 

verzekeringen 
 
Even lekker puzzelen. Want daar houdt iedereen wel van, die vanavond aan de Lithse Kwis meedoet!

Neem uit de tas het doosje met de schuimplastic puzzelstukjes en leg op de schematekening op de 
volgende bladzijde de letters L en K van de Lithse Kwis. 

A: Er zijn twaalf puzzelstukjes en deze moeten allemaal gebruikt worden om de letter L te maken. 
Heb je de oplossing, teken deze dan duidelijk in op het antwoordvel. Dat mag met kleurtjes maar 
hoeft niet. Als de randen van de stukjes maar duidelijk zijn aangegeven.

B: Leg vervolgens met dezelfde 12 stukjes de letter K en teken ook daarvan de oplossing op het ant-
woordvel in de ruitjesletter.

De puzzel zelf mogen jullie houden.

Ze hebben alle 4 een gouden medaille gewonnen op 16 februari. Marianne Timmer 16 februari 1998
         Gerard van de Velde 16 februari 2002
         Jorien ter Mors 16 februari 2014
         Esmee Visser 16 februari 2018
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Vraag 4.6
De afbeeldingen op muziekalbums van popbands zijn vaak bijzonder.
Bij deze vraag tref je een collage aan van de afbeeldingen op muziekalbums van 5 verschillende 
bands.

A: In welk jaar is het oudste album uitgebracht en wat is de naam?

_____________________________________________________________________________

B: Op twee van de getoonde albums komt een muziekstuk met dezelfde titel voor. 
Wat is de 5-letterige titel van dit muziekstuk?

_____________________________________________________________________________

C: Neem van het 3e muzieknummer van elk getoond album de eerste letter van de titel.
Wat is de totale letterwaarde van deze 5 letters in het Nederlandse scrabblespel (volgens 
wikipedia)? 

_____________________________________________________________________________ 

D: Wat is titel van het langste muzieknummer dat op de getoonde albums voorkomt?

_____________________________________________________________________________

E: Eén van de 5 bands stond dit jaar in het voorprogramma van een concert in Nederland van 
één van de andere bands. Welke band stond in het voorprogramma en welke band verzorgde 
het hoofdconcert?

_____________________________________________________________________________ 

ABC

Deze vraag is gesponsord door:
Sportschool Lith

1982, Love over Gold

Walls  (Kings of Leon en Bon Jovi)

8 punten  (T (2) A (1) S (2) T(2) I (1))

Telegraph Road (Dire Straits)

Kensington stond in het voorprogramma van het concert van Bon Jovi 
(Goffertpark 13 juni 2019)
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Sinds enkele jaren is SUDOKO één van de spelletjes die je o.a. in de krant dagelijks kunt maken. 
Wij zijn er ook mee aan de slag gegaan en hebben een kleurensudoku gemaakt.

In elke rij (links naar rechts) en in elke kolom (boven naar beneden) mag elke kleur maar 1x 
voorkomen. Ook in elk van de 9 kwadranten mag elke kleur maar 1x gebruikt worden.
Los onderstaande sudoku op. 

Miljoenenjacht, het spelprogramma van de Nationale Postcode Loterij waar je letterlijk miljoenen 
euro’s kan winnen. 

Maren-Kessel (postcode 5398)  is al eens te gast geweest in de Studio van Linda de Mol. 

A: Wanneer werd de aflevering waar Maren-Kessel bij was, uitgezonden op de Nederlandse tv?

_____________________________________________________________________________

B: Met hoeveel geld ging de finalist van het programma toen naar huis?

_____________________________________________________________________________

Vraag 4.8

Vraag 4.7

Deze vraag is gesponsord door:
Snackbar 't Schuurtje

Om na te kijken: controleer 
het vierde kwadrant en die 
moet deze kleurenvolgorde 
hebben:

Wat ook goed is is als ze de 
kleuren benoemen. Als het 
vierde kwadrant klopt, zal de 
rest ook wel kloppen. 
Hieronder de gehele oplos-
sing :

zondag 25 oktober 2015 

1800 euro (winnaar Arnold Otten uit Helmond)
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Bij deze vraag ziet u de logo’s van de 3 nog bestaande voetbalclubs uit de voormalige gemeente Lith.
Heeft u deze clubs gevolgd afgelopen seizoen? Dat komt dan goed van pas bij de beantwoording 
van de volgende vragen.

A: Op welke plaats en met hoeveel punten zijn de HEREN 1 elftallen van NLC’03, MOSA’14 en 
Maaskantse Boys in hun klasse geëindigd in het seizoen 2018-2019?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

B: De HEREN 1 elftallen van MOSA’14 en Maaskantse Boys speelden in het seizoen 2018-2019 
in dezelfde klasse. Op 17 februari 2019 speelden zij tegen elkaar. Wat was de uitslag van die 
wedstrijd?

_____________________________________________________________________________

C: Maaskantse Boys vierde dit jaar haar 75-jarig jubileum. Aan het jubileum werd ook een 
sponsoractie gekoppeld. Aan welk goed doel kwam de opbrengst van de sponsoractie ten 
goede? 

_____________________________________________________________________________ 

D: Het HEREN 2 elftal van NLC’03 werd seizoen 2018-2019 kampioen in haar klasse. Op welke 
datum speelden zij hun kampioenswedstrijd?

_____________________________________________________________________________

E: Wat was de officiële uitslag van deze kampioenswedstrijd?

_____________________________________________________________________________ 

Vraag 4.9

Deze vraag is gesponsord door:

Grondverzetbedrijf Arnoud van Os

NLC’03, plaats 9 met 28 punten

MOSA’14, plaats 12 met 27 punten

Maaskantse Boys, plaats 4 met 49 punten

Mosa’14 – Maaskantse Boys 0-0

Stichting ALS Nederland

Zondag 26 mei 2019

HVCH7 – NLC’03 2 , 1-4
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Vraag 4.10 De allerleukste activiteit die binnen onze voormalige gemeente Lith georganiseerd wordt en die 
nog altijd ontzettend populair is, dat is wel de jaarlijkse ZESKAMP in Lith. 
Daarom vonden we het tijd voor een vraag over deze altijd weer gezellige dag!
Hebben jullie de flyer met deze vraag al eerder gezien? Pak dan je antwoorden erbij en vul in:

A: Voordat de zeskamp naar sportpark ‘De Akkeren’ verhuisde, vond er een jeugd-zeskamp 
plaats op het marktplein in Lith. In welk jaar was dat?

_______________________________________________________________________________

B: Wat was het thema van de zeskamp in 2013?

_______________________________________________________________________________

C: Wat was de hoogst gemeten temperatuur in Volkel op de dag van de zeskamp in 2015?

_______________________________________________________________________________

D: In welk jaar werd er een aftermovie van de zeskamp gemaakt met een drone? 
 
_______________________________________________________________________________

E: Welke twee teams streden in de winterland-editie van de zeskamp, direct na de 
middagpauze tegen elkaar, bij het ‘Kerstboom Tillen’?

_______________________________________________________________________________

           Deze vraag is gesponsord door:
Veldsink - Quivoir 

Adviesgroep

2005

Gezelschapsspellen

21,0 graden

2014

Team 15 Mooi Geklooi tegen team 16 Blithse Kids
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HOOFDSTUK 5
WOORDEN EN DADEN
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Boekhouden. Tegenwoordig maken bedrijven hiervoor veelal gebruik van financiële software. De 
basis van een financiële administratie wordt gevormd door het grootboekrekeningschema. Iedere 
financiële mutatie die plaats vindt binnen een bedrijf, leidt tot een boeking op twee of meer groot-
boekrekeningen. Kun jij eigenlijk boekhouden?

In het grootboekrekeningschema van een btw-plichtige onderneming komen o.a. de volgende 
grootboekrekeningen voor:

 
 

Vraag 5.1

Geef op de volgende pagina, in het schema, de journaalposten die gemaakt moeten 
worden van de volgende financiële mutaties. Maak hierbij uitsluitend gebruik van bovenge-
noemde grootboekrekeningen. 
Vermeld uitsluitend de grootboekrekeningnummers en de bedragen.

A: Er komt een  factuur binnen van 121 euro (incl. 21% btw) met betrekking tot producten 
die de onderneming op rekening heeft ingekocht.

B: Voornoemde factuur wordt 5 dagen later door de onderneming betaald per bank. Hierbij 
wordt 10 euro betalingskorting in mindering gebracht op het factuurbedrag ivm de snelle 
betaling.

C: Er moet 1.000 euro brutosalaris worden geboekt. Op dit uit te betalen salaris moeten 100 
euro pensioenlasten en 200 euro loonheffingen worden ingehouden. Deze inhoudingen 
moeten later door de onderneming worden afgedragen aan het pensioenfonds en de be-
lastingdienst. Het netto-salaris is door de onderneming per bank uitbetaald aan de werkne-
mers.

D: Per bank wordt 1.500 euro betaald. Dit bedrag voor bestaat voor 1.250 euro uit aflossing 
en 250 euro uit rente die aan de bank moeten worden betaald met betrekking tot een 
ontvangen lening.

E: Er wordt een factuur van 1.210 euro (incl. 21% btw) verstuurd voor producten die de 
onderneming op rekening heeft verkocht.

 Deze vraag is gesponsord door:  
Kindercompagnie
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Grootboekrekeningnummer                             Debet                Credit

A:      ______________                                        _______              _______
          ______________                                        _______              _______
          ______________                                        _______              _______

B:      ______________                                        _______              _______
          ______________                                        _______              _______
          ______________                                        _______              _______

C:       ______________                                        _______             _______
          ______________                                        _______              _______
          ______________                                        _______              _______
          ______________                                        _______              _______     
   

D:      ______________                                        _______              _______
          ______________                                        _______              _______
          ______________                                        _______              _______
         
  
E:      ______________                                        _______              _______
          ______________                                        _______              _______
          ______________                                        _______              _______
       

Dansen is een heerlijke manier om lekker te bewegen en je energie kwijt te raken. Omdat de 
Lithse Kwis deelnemers van meerdere generaties zijn, krijgen jullie vanavond de kans om ook 
eens een dans te proberen die je mogelijk normaal niet danst. 

Maak 1 filmpje van 2 mensen die de 5 bijzondere dansen uit de hieronder aangegeven youtube 
clip fragmenten nadoen in onderstaande volgorde. Stuur het filmpje door via e-mail naar info@
lithsekwis.nl.

1. https://www.youtube.com/watch?v=cPiCejN-Wek.  Fragment: 1’41” - 2’15”
2. https://www.youtube.com/watch?v=D1szYL8eY2M.  Fragment 1’36” - 1’57”
3. https://www.youtube.com/watch?v=Op3_QT3pr0Q.  Fragment: 0’22” - 0’35”
4. https://www.youtube.com/watch?v=q26NF7KfaSU.  Fragment: 1’38” - 1’58” 
5. https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0.  Fragment: 1’10” - 1’30”

Elke dans geeft 2 punten. De filmpjes moeten vóór 22:00 uur binnen zijn.

Vraag 5.2

 Deze vraag is gesponsord door:  
Slagerij Ebergen

         7000                                                    100                   
         1500                                                       21                   
           230                                                                              121

   
             230                                                    121                    
          9100                                                                              10 
            110                                                                             111
   

          4000                                                  1000                 
          1655                                                                             100
          1650                                                                             200
            110                                                                              700    
   

              050                                                 1250
           4900                                                    250
             110                                                                          1500
   

               130                                                 1210
            8000                                                                        1000
            1510                                                                           210

2 punten voor elke dans die de jury beoordeeld als goed genoeg. Typisch wat te 
zien moet zijn:
1. Weense wals rondjes
2. hardcore hakken
3. jumpstyle
4. knijpen handen, ellebogen op een neer, zigzaggend omlaag, rondje draaien
5. paardrijden, lasso
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Noord-Brabant is van oudsher een katholieke provincie en vroeger kregen alle katholieke kinde-
ren doopnamen, meestal vernoemd naar de peetoom en/of peettante. De kerken lopen steeds 
verder leeg en ook het aantal kinderen dat gedoopt wordt neemt af. 
Maarrrr….. alle Lithse Kwismakers zijn nog wel gedoopt!

Kennen jullie de kwismakers goed? Wat zijn onze doopnamen volledig uitgeschreven? 
A: M.C. (Martine)
B: A.J. (Alain)
C: K.W.M. (Karin)
D: H.C. (Carin)
E: W.P.H. (Wendy)
F: N.E.W. (Nancy)
G: M.J.H.  (Reinier)
H: C.M.  (Jessie)
I: F.J.W. (Freek)
J: J.M.H. (John)

A: _____________________________________________________________________________

B: _____________________________________________________________________________

C: _____________________________________________________________________________

D: _____________________________________________________________________________

E: _____________________________________________________________________________

F: _____________________________________________________________________________

G: _____________________________________________________________________________

H: _____________________________________________________________________________

I:  _____________________________________________________________________________

J: _____________________________________________________________________________

Vraag 5.3

Vraag 5.4

ABC

We vinden van alles op de computers van tegenwoordig… Maar niet alles is even makkelijk te 
ontcijferen. 

Ontcijfer de code en beantwoord de vraag.

____________________________________________________________________________

ABC

 Deze vraag is gesponsord door:  
Cafe de Poot

Martine Christine

Alain Johannes

Karin Wilhelmina Martina

Huibertje Cornelia

Wendy Petra Henrika

Nancy Ellen Winette

Marinus Jacobus Hendrikus

Cornelia Maria

Franciscus Johannes Wilhelmus

Johannes Maria Henricus

Webdings en Wingdings
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Vraag 5.5 Krassen tot een verborgen wereld zich voor je opent. 

In de tas vind je een krasposter inclusief houten krasstokje voor lang krasplezier! Kras de inkt 
van de poster en ontdek de levendige wereld die eronder verborgen zit. Zorg ervoor dat alle af-
beeldingen uitgekrast zijn, dus alles binnen de lijntjes moet weg, om de punten binnen te halen. 
De lijntjes zelf laat je staan. Kras ook duidelijk je teamnummer uit op een zwart gedeelte. Lever 
de krasposter tegelijkertijd in met het kwisboek.

 Deze vraag is gesponsord door:  
Jonneke reclame 

en drukwerk

Vraag 5.6 We trekken er met zijn allen vaak op uit, steeds meer ondersteund door allerlei gadgets en apps. 
Bij deze vraag gaat het er niet om hoe ver of snel je loopt maar hoe nauwkeurig.

Gebruik een app op je smartphone die een gelopen wandeling op een kaart weergeeft. Ga 
naar buiten en loop de vorm van een mannelijk geslachtsdeel van minimaal 500m. Maak een 
screenshot van je scherm waarop de wandeling te zien is en stuur naar info@Lithsekwis.nl. Doe 
dit wel veilig!

Check of poster volledig is uitgekrast en geef 10 punten indien dit het geval is.
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Vraag 5.7
Bijna alle bedrijven en merken verwerken hun naam in een mooi logo waarmee ze graag herkend 
willen worden. Maar hoe bekend zijn die logo’s eigenlijk? Kunnen jullie ze herkennen aan de hand 
van hun eerste letter?

Geef de namen van de merken (of bedrijven) waaruit de letters van de afbeelding ‘De Lithse 
Kwis’ bestaat.

D______________ L______________ K______________

E_______________ I_______________ W______________

    T______________ I_______________

    H______________ S______________

    S______________
 
    E______________

De Nederlandse taal kent een groot aantal spreekwoorden. Een spreekwoord is een korte, krach-
tige uitspraak die een waarheid of wijsheid bevat.

Onderstaand vind je 5 spreekwoorden. Er ontbreken alleen de medeklinkers.
Maken jullie ze compleet?
 
A:   a ee u ee oia ae  ___________________________________________________

B:   iea ee oee a eie ee ee  ___________________________________________________

C:   a ee o oeij   ___________________________________________________

D:   e ae a ie e a e oo  ___________________________________________________

E:   e ije eij eeee   ___________________________________________________

Vraag 5.8

 Deze vraag is gesponsord door:  
Jumbo Wiegmans

0 of 10

0 of 10 Van een mug een olifant maken

Iemand een koekje van eigen deeg geven

Na regen komt zonneschijn

De appel valt niet ver van de boom

Het bijltje erbij neerleggen

Droste    Lays    Kips

Efteling   Instagram   Wikipedia

    Twitter    Ikea

    Honda    Spar

    Starbucks

    Esprit
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In ons mooie Brabant spreken nog altijd veel mensen hun eigen dialect. Er zijn zelfs veel 
verschillen in taal tussen de steden en de dorpen. Zo geldt het in bijna alle provincies in ons land. 
Niettemin kunnen de dialecten in Nederland toch wel aardig herkend worden naar provincie 
waar ze vandaan komen. Maar kunnen jullie dat ook?

Ga naar de website van de Lithse Kwis (www.lithsekwis.nl) en kijk onder het kopje 'vragen 
2019'. Ga naar vraag 5.9. Daar staat een filmpje met geluidsfragmenten.
Je hoort verschillende oudere mensen in hun eigen dialect praten over het leven van vroeger. 
Op het filmpje zie je wanneer een nieuw geluidsfragment begint. 
Er zijn tien geluidsfragmenten, elk uit een andere provincie. Geef van elk fragment aan uit 
welke Nederlandse provincie het gesproken dialect komt. 

1:___________________________________

2:___________________________________

3:___________________________________

4:___________________________________

5:___________________________________

6:___________________________________

7:___________________________________

8:___________________________________

9:___________________________________

10:__________________________________

Vraag 5.9

 Deze vraag is gesponsord door:  

Plus Haagen

Zeeland

Overijssel

Limburg

Drenthe

Noord Brabant

Noord Holland

Gelderland

Groningen

Zuid Holland

Utrecht
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Vraag 5.10
Sommige raadsels zijn zo moeilijk dat je je brein erover kan breken. Deze los je namelijk niet 
zo snel op. De oplossing kan in de kleine details zitten. Goed kijken is dus belangrijk. Denk 
daarnaast ook even net iets verder door dan normaal. Laat je hersenen maar eens flink te 
keer gaan.

A:___________________

D:_____________________

G:___________________

B:___________________

E:___________________

H:___________________

C:___________________

F:___________________

I:___________________

J:___________________

= Welk dier, of welke dieren zoeken we?

= Welke persoon zoeken we?

= Welke film zoeken we?

Panda    Snoop Dog   Nelson Mandela 

Struisvogel    Bill Gates    Walt Disney 

Bijen     The Matrix   Schindler's List

Kangoeroe 
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HOOFDSTUK 6
NATUUR EN TECHNIEK
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Een graaf bestaat uit een verzameling punten, knopen genoemd, waarvan sommige verbonden 
zijn door lijnen of kanten. Grafen worden vaak ingezet voor het weergeven van structuren. Veel 
praktische problemen kunnen aan de hand van een graaf worden opgelost. 
Grafen kunnen worden gebruikt om het verloop van processen in fabrieken in beeld te brengen 
of om een schematische routekaart te maken met een aantal plaatsen en de afstanden 
daartussen. Over deze grafen kunnen algoritmes (een soort stappenplan) uitgevoerd worden om 
bepaalde eigenschappen van zo’n graaf te berekenen. Binnen de informatica is dit een belangrijk 
onderwerp.

In bovenstaande figuur zie je twee gelijke grafen. Twee grafen zijn gelijk als ze hetzelfde aantal 
punten hebben en als tussen deze punten evenveel lijnen lopen.

Welke van de grafen in onderstaande tekening komen met elkaar overeen?

_______________________________________________________________________________

Vraag 6.1

 Deze vraag is gesponsord door:  M Hoefnagels Sierbestratingen

Graaf A, B en D
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De smartphone is niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan. In de loop der jaren zijn er 
door de verschillende fabrikanten heel veel toestellen op de markt gebracht. 

Bij deze vraag zie je de afbeelding van 5 (al wat oudere) smartphones. Wij hebben de merk- en 
typenamen verwijderd. Toch zijn ze te herkennen aan hun specifieke kenmerken.
Geef de merknaam en typenaam van deze 5 smartphones en plaats deze in volgorde 
van klein naar groot op basis van hun schermdiagonaal.

1:______________________________________________________________________________

2:______________________________________________________________________________

3: ______________________________________________________________________________

 4: _____________________________________________________________________________

 5:______________________________________________________________________________

          
Veel geluiden herkennen we meteen, maar geldt dat ook voor onderstaande geluiden? Wat horen 
jullie?

Ga naar de website van de Lithse Kwis (www.lithsekwis.nl) en kijk onder het kopje 'vragen 
2019'. Ga naar vraag 6.3. 
Welke 5 apparaten hoor je?

1:___________________________________ 2:____________________________________

3:___________________________________ 4:____________________________________

5:___________________________________ 

Vraag 6.3

Vraag 6.2

0 of 10

 Deze vraag is gesponsord door:  
Van Vugt Verhuur

HTC S730 (ook goed HTC Wing), 2,4 Inch       Nummer 1 en 2 hebben dezelfde 

      schermdiagonaal,  dus omgekeerd is ook goed.

Palm Treo 500 , 2,4 Inch

Blackberry Bold 9900, 2,8 inch

HTC Hero , 3,2 inch

Iphone 4 (S), 3,5 inch

Typemachine     Telefoon

Koffiemolen     Diaprojector

Fotocamera
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Vraag 6.4

 Deze vraag is gesponsord door:  
Hertog Jan van Brabant

De Lithse Kwis brengt jullie naar grote hoogtes. Maar hoe goed is jullie kennis op het gebied 
van vliegende vehikels?

Wat is de NAVO codenaam van de volgende vliegtuigen?

Wie is de fabrikant van het volgende vliegtuig?

Nu de NAVO codenaam voor deze helikopter:

Voor de echte kenners: 
We zoeken de NAVO code naam van de volgende helikopter cockpit:

A:________________________________________

D:_____________________________________

B:_________________________

E:____________________________________________

C:____________________________________________

ABC

Backfire             Bear

      Yakovlev

Halo

      Hind
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Vraag 6.5 Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Zo is dat ook met eb en vloed.

Op drie plaatsen in de voormalige gemeente Lith zijn trapjes geplaatst om gemakkelijk in en uit de 
Maas te gaan. Iedere trap is 1 meter hoog. De onderste trede raakt dan net het water. Alle trappen 
zijn 33 cm breed en hebben traptreden van 2,5 cm dik, tussen de traptreden zit een ruimte van 
19,5 cm. Als het vloed wordt stijgt het water met 11 cm per uur. Om 06:12 uur is het eb. 

Hoe laat wordt dan de bovenste trede geraakt door het water op de volgende plaatsen?

A. In de haven van Lithoijen is aan een borderpaal een trapje gemaakt.

_________________________________________________________________________

B. In de Lithse Ham is aan een steiger een trapje gemaakt.
 
_________________________________________________________________________

C. Aan de Museumboot De Schokker naast de dijk in Lith is een een trapje gemaakt. 

_________________________________________________________________________

Nu zijn ze niet meer weg te denken uit ons huishouden, maar ze zijn door de jaren heen wel 
veranderd.

Hieronder zijn 5 exemplaren van elektrische apparaten afgebeeld uit de oude doos.
Weet jij om welke elektrische (huishoudelijke) apparatuur het gaat?
Noem de naam en het merk van het apparaat.

A: _____________________________________________________________________________

B: _____________________________________________________________________________

C: _____________________________________________________________________________

D: _____________________________________________________________________________

E:  _____________________________________________________________________________

Vraag 6.6

ABC

0 of 10

Nooit

Nooit

Nooit

Wasmachine, Miele

Mobiele telefoon, Motorola

Radio, Philips

 Stofzuiger, Elektrolux

 Fohn, AEG
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ABC

Vraag 6.7
Hoe is het gesteld met jullie ruimtelijk inzicht?

Bekijk onderstaande plaatjes van de bouwtekeningen van twee figuren en beantwoord de 
vragen.

A: Op het plaatje zie je de bouwtekening van een kubus. Elk zijvlak van deze kubus heeft een 
andere kleur. De punten X en Y in de figuur horen bij twee hoekpunten van hetzelfde vlak van de 
kubus. Welke kleur heeft dat zijvlak?

 ____________________________________________________________________________

B: Je ziet hier een bouwplaat waarmee je een driedimensionale dubbele piramide kunt vouwen. 
Een voorbeeld van zo’n “di-piramide” zie je in het plaatje rechts. Welke hoekpunten die je hier-
boven ziet worden na het vouwen de hoekpunten van de blauwe driehoek?

______________________________________________________________________________

Wij zijn benieuwd of jullie met jullie splijtend scherpe geest de antwoorden op deze vraag  
kunnen achterhalen.  Tip: Alhoewel het misschien niet meteen duidelijk is zijn beide deelvragen 
toch enigszins aan elkaar gerelateerd. 

A: De hoeveelste engel is hier afgebeeld?

_______________________________________

B: Bekijk de volgende tips, welke stad zoeken we?
-  One shot, One Kill
-  4 February 1970
-  Marooned

 _______________________________________

Vraag 6.8

 Deze vraag is gesponsord door:  
Café Zaal De Sleutel

Paars

A,C,E   of   A,C,F   of   A,C,E,F    (E en F vallen na vouwen vd piramide samen)

De derde engel   (Openbaringen 8 regel 11 en 12)

Pripjat (Pripyat)
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Er is dit jaar veel te doen geweest over het klimaat en hoe we er allemaal een steentje aan bij 
kunnen dragen dat deze aarde nog lang bewoond kan blijven. 
Zo zijn zonnepanelen op onze huizen al jaren aan een opmars bezig. Hier schijnt natuurlijk niet 
het hele jaar volop de zon waardoor de opbrengst van de panelen elke maand weer anders is. 

Geef van onderstaande afbeeldingen, met daarop de opbrengst van een set zonnepanelen in 
Lith tussen oktober 2018 en september 2019, aan op welke maand ze betrekking hebben. 

A._________________________________       B._________________________________         

 C._________________________________

          
 D._________________________________       E._________________________________

Vraag 6.9

 Deze vraag is gesponsord door:  
Henri van Os 
Tweewielers

Juli 2019                                Oktober 2018         

Februari 2019  

Juni 2019                   December 2018



Lithse Kwis 2019 | Hoofdstuk 6          Natuur en techniek 60

Vraag 6.10

ABC

Wat is het leven zonder muziek? Saai toch? Dat vinden mensen over de hele wereld…. Daarom 
maken ze ook overal muziek, en wel met soms heel bijzondere instrumenten!

Wat is de naam van de muziekinstrumenten op onderstaande afbeelding en uit welk land ko-
men ze oorspronkelijk?

A:________________________________________________________________________

B:________________________________________________________________________

C:________________________________________________________________________

D:________________________________________________________________________

E:________________________________________________________________________

F:________________________________________________________________________

G:________________________________________________________________________

H:________________________________________________________________________

I:________________________________________________________________________

J:________________________________________________________________________

 Deze vraag is gesponsord door:  
Liebrand Ruijs 

Advocaten

Conga of Tumbadora (Cuba)

Steelpan of Steeldrum (Trinidad en Tobago)

Ocarina (China)

Kazoo (Noord Amerika)

Patica of Televi of Aslatua (Ghana) / Kashaka (West Afrika)

Udu (Nigeria) 

Guzheng (China)

Claves (Cuba)

Didgeridoo (Australie)

Balalaika (Rusland)
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HOOFDSTUK 7
OOIT OF NOOIT
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Vraag 7.1 Onze dorpen Lith, Lithoijen, Oijen, Teeffelen, Maren-Kessel en ‘t Wild hebben veel straten en 
veel huisnummers. De post en pakketbezorgers hebben het er maar druk mee!
In een ver verleden zijn die straten genaamd en de adressen genummerd.

A: In welk jaar werd d.m.v. een vergadering bepaald dat alle huizen in Lith genummerd moesten 
worden?

_______________________________________________________________________________

B: Wat is het hoogste huisnummer dat te vinden is in onze dorpen?

_______________________________________________________________________________

C: Aan welke straat ligt dat hoogste nummer?

_______________________________________________________________________________

D: Hoeveel straten hebben onze dorpen nu bij elkaar?

_______________________________________________________________________________

E: En hoeveel adressen?

_______________________________________________________________________________

 Deze vraag is gesponsord door:  
Bloemerie 88

1798

126 

 Lithse Dijk 

175 straten  (L, LO, O, T, MK (incl W)= 67+26+29+5+48)

3152 adressen (L, LO, O, T, MK (incl W)=1524+374+566+72+616)     
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Vraag 7.2 Al duikende in den geschiedenis van ons mooie dorp kwamen we de overlijdensadvertentie 
tegen van een beroemd persoon, overleden te Lith.

A: Wat is de naam (inclusief voornamen) 
van deze beroemde Lithenaar?

___________________________________

___________________________________

B: Wat zijn de data van zijn geboorte en 
zijn overlijden?

___________________________________

___________________________________

Vraag 7.3

?

Cijferreeksen zien er soms heel onsamenhangend uit. Dit wordt anders als je het verband tussen 
de cijferreeksen doorziet.

Vul onderstaande cijferreeks aan op de open gelaten plekken.

02209-072-01899-010-04908-___A___-03417- ___B___-0546-___C___-08872-___D___
           
A: _________________________________

B: _________________________________

C: _________________________________

D: _________________________________

E: Welke datum is onlosmakelijk met deze cijferreeks verbonden?

_______________________________________________________________________________

 Deze vraag is gesponsord door:  

BCO Brandpreventie

 Deze vraag is gesponsord door:  

Slachterij 
Eikelenboom

Lucas Antonius Bokstart

Geb.      15-01-1767 (Megen)   

Overl.    23-10-1840 (Lith)

040

0341

0546

0487

10 oktober 1995  (Betreft de omnummering van telefoonnummers, in dit geval de netnummers)



Lithse Kwis 2019  | Hoofdstuk 7           Ooit of nooit 64

Zijn jullie een beetje creatief met stroken? Vroeger op de kleuterschool hebben we het allemaal 
geleerd: een slinger maken van dichtgeplakte strookjes papier!

Maak ook nu een zo lang mogelijke stroken-slinger van papier. De stroken moeten een breedte 
hebben van minimaal 2 cm en mogen maximaal 22 cm lang zijn. Hang aan de slinger je team-
nummer zoals op de onderstaande afbeelding. Lever de slinger tegelijkertijd in met het kwis-
boek.
Het team die de langste slinger inlevert, verdient de meeste punten. De punten worden naar 
lengte verdeeld. Langste slinger 10 punten, dan 9, 8, 7, 6 en de rest die goed en tijdig heeft 
ingeleverd 5 punten. Niet inleveren of niet aan de regels voldoen is 0 punten.

Het was dit jaar 75 jaar geleden dat de geallieerden met de invasie in Normandië het einde van 
de 2de wereldoorlog inluidden. Er is dit jaar erg veel aandacht besteed aan de herdenking van 
deze belangrijke dag uit onze geschiedenis. Daarom hier een paar vragen over wat er destijds 
gebeurde.

A: Op welke datum begon de invasie in de vroege ochtend?

_______________________________________________________________________________

B: Er werden 15 duizend Amerikaanse parachutisten gedropt maar één ervan bleef met zijn 
parachute in een Frans dorpje aan een kerktoren hangen en werd tot zijn geluk niet opgemerkt 
door de Duitsers. In welk dorp was dit en wat was de naam van deze parachutist?

___________________________________________________

C: Op welke 5 stranden in Normandië werd de invasie gestart?

___________________________________________________

D: Nederlandse troepen zijn ook in Normandië aan land gekomen na de Britten 
en Canadezen. Op welke datum, op welk strand en welke brigade landde toen?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
E: Over de invasie in Normandië is ook een beroemde film uitgebracht die elk jaar weer op tv 
wordt uitgezonden.   Noem naam, datum van uitkomst van deze film in Nederland en schrijver 
van het boek waarop deze film is gebaseerd.

_______________________________________________________________________________

Vraag 7.4

Vraag 7.5

6 juni 1944 

Saint-Mère-Église, John Steele

Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword

6 augustus 1944, Juno beach (Graye-sur-Mer), de Koninklijke Nederlandse Prinses Irene 
Brigade  (companie aanvullingstroepen)  Alternatief antwoord: 8 augustus 1944, Gold 
beach (Arromanches), de Koninklijke Nederlandse Prinses Irene Brigade

The Longest Day (De langste dag), 11-10-1962, Cornelius Ryan
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B:___________________

____________________

E: __________________

____________________

D:__________________

____________________

Wie heeft ze niet gelezen, de leuke verhalen van Suske en Wiske van striptekenaar Willy Van-
dersteen. Inmiddels zijn er bijna 400 stripverhalen van Suske en Wiske uitgebracht. Teveel om 
allemaal te onthouden. Het laatste stripplaatje van elk verhaal is een knipogende Wiske. 

Hieronder zie je van 5 Suske en Wiske verhalen de laatste 2 plaatjes afgebeeld. Geef de titels 
van de 5 stripverhalen van Suske en Wiske waarvan dit de laatste twee striptekeningen zijn.

C :__________________

____________________

A: __________________

____________________

Vraag 7.6

?
De pottenproever

Het Aruba-dossier

Het bizarre blok

Het lijdende Leiden

Tokapua Toraja
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De oudere kwissers onder ons zullen zich ongetwijfeld herinneren waarmee ze ooit hebben leren 
lezen: het LEESPLANKJE! 

A   Wie waren de grondleggers van de eerste Nederlandse leesplankjes?

_______________________________________________________________________________

B   Uitgangspunt van de leesplankjes was, dat er woorden op stonden waarin de belangrijkste 
klinkers en medeklinkers uit de Nederlandse taal stonden. Hoe heet deze leesmethode?

_______________________________________________________________________________

C   Waarom stonden op de eerste leesplankjes zowel de woorden ‘schop’ als ‘bok’?

_______________________________________________________________________________

D   In 1894 verscheen het eerste officiële leesplankje. Welke letters ontbraken hierop? 
 
_______________________________________________________________________________

E   Wat waren de eerste vijf woordjes van het leesplankje uit 1894?

_______________________________________________________________________________

F   In welk jaar kwam het meest bekende leesplankje met ‘aap, noot, mies’ uit? 
 
_______________________________________________________________________________

G   Wat is de naam van de tekenaar van het ‘aap, noot, mies’ leesplankje? (Voor en achternaam!)

_______________________________________________________________________________

H   Waarmee is deze tekenaar beroemd geworden? 

_______________________________________________________________________________

I    Wat is de taal van onderstaande leesplankjes?

_______________________________________________________________________________

Vraag 7.7

ABC

                   Deze vraag is gesponsord door:
           BijlBouw Lith

?

M.B. Hoogeveen en J.H. Colenbrander

Normaalwoordenmethode

Omdat de letter ‘o’ in het noorden en oosten van Nederland anders werd uitgesproken. 
(De grondleggers van het plankje kwamen uit Deventer)

c, q, x, y en uu

raam, roos, neef, fik, gat

1910

Cornelis Jetses

Tekeningen van Ot en Sien

 Joods / Hebreeuws en (Zuid-)Afrikaans
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Vraag 7.8 Vroeger had je alleen op woensdag en zaterdag in de middag kinder tv shows, maar nu 24/7. De 
keuze is reuze! De hoofdpersonen hebben unieke dingen om zich heen die net zo goed in onze 
geheugens zitten. 

Wat is de naam van de TV-show (of serie) waar onderstaande attributen bij horen?

Deze vraag is gesponsord door:

       Kinderdagverblijf 

      de Blokkendoos

A:________________________

__________________________

D:________________________

__________________________

G:________________________

__________________________

I:________________________

_________________________

B:________________________

__________________________

E:________________________

__________________________

H:________________________

__________________________

J:_________________________

C:________________________

__________________________

F:________________________

__________________________

 South Park

Fairly Odd Parents Spongebob Squarepants Bob de Bouwer 

Pippi Langkous Fresh Prince of Bel AirFireman Sam

Jimmy Neutron Meneer Cactus Show  Teletubbies
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Vraag 7.9 Handwerken… vroeger werd het nog aangeleerd op de basisschool, maar voor meisjes die 
naar de huishoudschool of vormingsklas gingen was het vaste kost in het lesprogramma. 
Hoewel het nut van handwerken steeds minder van belang wordt nu alles door machines wordt 
overgenomen is het toch best jammer dat deze technieken verloren zullen gaan. Er werden 
tenslotte prachtige kunstwerken mee gemaakt!

Welke twee technieken leerden de meisjes die de oefenlapjes op deze twee foto's maakten?

Welke drie technieken zijn gebruikt voor de kunstwerken op onderstaande foto’s?

A: ______________________ B:________________________

D: _______________________ C:________________________E:_________________________

                Deze vraag is gesponsord door:

Verboven Tweewielers
 

breien      gaten stoppen

Iers haakwerk    kantklossen     naaldkant
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Vraag 7.10 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.
Welke activiteiten uit onze dorpen uit 2019 zie je op bijgevoegde foto’s? 
Geef aan 1. activiteit, 2. dorp en 3. datum.

                Deze vraag is gesponsord door:

        KC 'T Ochtendgloren

A:________________________

__________________________

D:________________________

__________________________

G:________________________

__________________________

I:________________________

_________________________

B:________________________

__________________________

E:________________________

__________________________

H:________________________

__________________________

J:_________________________

__________________________

C:________________________

__________________________

F:________________________

__________________________

 Duistere avondtocht - Teefelen 

15 feb 2019

Jeugdviswedstrijden HSV 
De Brasem - Lith 
 20 juni 2019

 Wandeldriedaagse - Lith/ 
Lithoijen
12 /13/14 juni 2019

 Ballofestival/ Maasland in 
the air-Oijen
24 augustus  2019

Kindervakantieweek/
Polderkamp - Lith 
4-10 aug 2019 

Lithse Cross - Lith 

2 feb 2019

Wildse kermis - ‘t Wild 

6/7/8 juli 2019

Winterwandeling - Lith 

19 jan 2019

 Zeskamp - Lith

 9 juni 2019

 Woodstock op het plein -

 Lithoijen - 29/30 juni 
2019
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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 8
GEHEIME PROEF
GROEPSOPDRACHT
WHATSAPP-VRAGEN

GEHEIME PROEF

We verwachten twee teamleden mét pen, papier en zaklamp om 20.00 
uur in De Snoeck op het Marktplein in Lith. In geval van regen is een 
paraplu handig. We gaan terug in de tijd waarbij logisch nadenken het 
motto is…
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Aantal behaalde punten groepsopdracht.
(wordt ingevuld door de organisatie)

GROEPSOPDRACHT

Hoe creatief zijn jullie met lichaamstaal?

Beeld een Nederlandstalig woord uit met jullie lichamen (geen 
gebarentaal en geen voorwerpen), zoals op de voorbeeldfoto (hier staat 
LITH). 

Maak 1 foto van het uitgebeelde woord en e-mail deze voor 26 oktober 
2019 22:00 uur naar info@lithsekwis.nl. Geef de foto de naam van je 
team en je teamnummer en vermeld in je email het woord, teamnaam 
en teamnummer. Wij moeten het woord duidelijk kunnen lezen. 

Het doel is om zo veel mogelijk punten te scoren. Let op! Er zijn min- en 
pluspunten te halen door bepaalde letters te gebruiken:
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Aantal behaalde punten WhatsApp vraag.
(wordt ingevuld door de organisatie)

WHATSAPP VRAAG

Aan het begin van de avond zijn jullie samen met alle deelnemende 
teams toegevoegd aan de WhatsApp groep 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. 

Deze WhatsAppgroep is uitsluitend bedoeld voor deze vragen, mocht 
je niet relevante berichten plaatsen dan word je direct uit de groep 
verwijderd en verdien je geen punten! Bij deze vraag kunnen geen 
sticker jokers worden ingezet. De antwoorden moeten voor 22:00 uur 
binnen zijn. 

5 punten voor de eerste vijf juiste antwoorden.

2 punten voor de tien daaropvolgende juiste antwoorden.

1 punt voor de daaropvolgende juiste antwoorden.
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Prijsuitreiking Lithse Kwis 
Wie mag zich een jaar lang het slimste team van Lith noemen? 

Zaterdag 30 november 2019 zullen we het weten! 

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

Met live optreden van:

SILLY PUTTY !

ZATERDAG 30NOVEMBER



7474Lithse Kwis 2019   |  Algemene Informatie       74

Veranderingen en vragen 2019

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 2019Enquête Lithse Kwis 2019

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 vind je van de nieuwe datum in oktober? 2. Wat vind je van de kortere Kwis (minder vragen)?

3. 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)?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

A. Heel fijn, want...
_________________________________________
_________________________________________ 
B. Niet zo fijn, want...
_________________________________________
_________________________________________ 
C. Geen idee, we doen voor het eerst mee. 
D. Anders namelijk: 
_________________________________________
_________________________________________ 

A. prima, wij zijn er blij mee! 
B. wij hebben toch liever 27 december 
C. het maakt ons niet uit, wij doen sowieso altijd 
mee met de Lithse Kwis. 
D. Anders namelijk: 
_________________________________________
_________________________________________ 


