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HOOFDSTUK 1
VROEGER
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Vraag 1.0

Vraag 1.1

Café’s, discotheken, gelagkamers er zijn er heel wat geweest in onze gemeente.
We vonden deze promotiemiddelen in de “oude doos”.

A: Wat was de slogan die stond op de sticker van dit café ?

_____________________________________________________________________________

B: Wat is de naam van de wijn die op deze fles wijn staat? 

 _____________________________________________________________________________

De Lithse fanfare gaf dit jaar een gratis kalender uit.

A: Welke vereniging staat er afgebeeld bij de maand april?

_____________________________________________________________________________

B: Van welk dorp zie je de kerk aan de rechterkant op de onderstaande tekening?

_____________________________________________________________________________

Uw vertier in dorp aan de rivier 

Gilde Sint Lambertus

Teeffelen

Grand vin de “Moira” / Chateau
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Vraag 1.2 Heb jij je kwartet compleet?

Oorspronkelijk waren Maren en Kessel twee dorpjes langs de Maasdijk. Door de verwoestingen van 
de Tweede Wereldoorlog en nog een gebeurtenis werden deze twee dorpjes één: Maren-Kessel.  
A: Over welke gebeurtenis hebben we het hier? 
 
_____________________________________________________________________________

De Kesselse school kwam zwaar gehavend uit de oorlog. Er werd besloten een nieuwe school te 
bouwen in Maren-Kessel; de Sint-Antonius Abt school. 

B: In welk jaar werd deze school in gebruik genomen? 

_____________________________________________________________________________

De neogotische St. Remigiuskerk vormt samen met een gedeelte van de kerkhofmuur een 
rijksmonument. 

C: In welk jaar werd deze kerk gebouwd? 

_____________________________________________________________________________

Aan het begin van de 20e eeuw was er een jongensschool gevestigd aan de Langwijkstraat in 
Lithoijen. 

D: Wat was de naam van deze jongensschool?

_____________________________________________________________________________

Hartje Oijen telt maar liefst twee voormalige raadhuizen. 
E: Van welk jaar dateert het oudste raadhuis, wat tevens een polderhuis was? 

_____________________________________________________________________________

In de kerk van Teeffelen staat een zeer oude sarcofaag, een grafkist. 
F: Van welke rode steen is deze grafkist gemaakt? 

_____________________________________________________________________________

C.V. de Moasratten had bij de oprichting 8 leden. 
G: In welk jaar vond deze oprichting plaats? 

_____________________________________________________________________________

In 1303 had Lith een windmolen. De huidige molen heeft dus een middeleeuwse voorganger gehad. 

H: In welk jaar werd de huidige molen gebouwd? 

_____________________________________________________________________________

Lith geniet landelijke bekendheid als het ‘Dorp aan de rivier’ naar de roman van Antoon Coolen. 
I: Wie verfilmde het boek in 1958?  

_____________________________________________________________________________

In 2008 werd er in Teeffelen een uniek jubileum gevierd. 

J: Wat was dit jubileum?  

_____________________________________________________________________________

De sluiting van de Beerse Overlaat.

1950

1900 + 1901 + 1902

Herman-Jozef

1858

Bentheimer steen

1993

1825

Fons Rademakers

Het 300 jarig bestaan van het Benedictuskoor.
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Traditiegetrouw is er ook dit jaar weer een uitvoering van de Lithse Revu. Een begrip in Lith 
en omstreken. De oorsprong van de Lithse Revu voert terug naar 1986 en was oorspronkelijk 
een eenmalig gebeuren met sketches die de KPJ in de jaren daarvoor had opgevoerd tijdens 
regionale KPJ dagen.  Het succes bleek echter van dien aard dat al snel besloten werd om er een 
jaarlijks terugkerend spektakel van te maken.

A:  De traditie van  jaarlijkse voorstelling  is enkele jaren onderbroken geweest  omdat er geen 
uitvoeringen waren. Noem de reden hiervoor?

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

B:   De Lithse Revu heeft ooit een cassettebandje uitgebracht.  
Wat was de drukfout op de rugzijde van de cassette? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
C:  Wat was de naam van de smartlap zanger die in de Lithse Revu zijn single “Heb je me daarom 

verlaten” presenteerde? (Let op!!  Niet de naam van de acteur.) 

_____________________________________________________________________________

D:  Noem 3 gepersifleerde leden van het koninklijkhuis die lijfelijk aanwezig zijn geweest  
bij uitvoeringen van de Lithse Revu. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

E:  Hoewel in 2000 de wisseling van het millennium een mooi onderwerp zou zijn geweest  
voor de Lithse Revu is toen toch gekozen voor een geheel andere actuele gebeurtenis.  
Wat was deze Lithse gebeurtenis? 

_____________________________________________________________________________

Blauw bloed, het is geen categorie dit jaar, maar we hebben er nog wel een vraagje over.

In 1972 bezochten prinses Beatrix en prins Claus onze regio. Op welke datum van dit jaar  
waren/reden ze door onze voomalige gemeente?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Vraag 1.3

Vraag 1.4

Sloop van de het oude gemeenschapshuis of sloop van de oude 

Hoeve of sloop van het Patronaat.

LIHTSE REVU (TH OMGEWISSELD) 

Ricardo /Riek Kardo

Pieter van Vollenhoven, Willem Alexander en Maxima

100 jarig bestaan van de St. Lambertuskerk

 07-06-1972 
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Eind jaren veertig trok dit schoolreisje vanuit Oijen per fiets naar Oss, waar de reis per trein  
werd voortgezet naar Amsterdam. Diergaarde Artis werd daar als eerste bezocht. Daarna ging 
de reis per boot vanaf de Prins Hendrikkade naar Marken en Volendam. Van daaruit terug naar  
Amsterdam om vervolgens weer terug te keren naar Oijen. De jongens betaalden toentertijd  
7 gulden en 50 cent per persoon.

Van alle schooljongens die op de foto staan zijn de namen bekend. 
Als begeleiding van de reisje gingen twee meesters mee. Wat waren de namen van de mees-
ters?

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Gezelligheid kent geen tijd. En zeker deze tijd doet denken aan vroeger toen alles zich nog rond 
de kerstboom afspeelde. Een sfeer van saamhorigheid waar ook de Lithse Kwis een  bijdrage aan 
zal leveren. Benieuwd naar het groepsgevoel  en de sfeer vragen wij om een foto in te sturen. 
Geen gewone foto, maar een foto die past in deze tijd van jaar.

Maak een compositiefoto van de groep in kerstsfeer, waarin de volgende personen en  
attributen herkenbaar zijn. Druk de foto af en plak hem op de volgende pagina. 
1. Kerstboom
2. Kribbe met kindje Jezus
3. Jozef
4. Maria 
5. Schaap

Behalve de aanwezigheid van de bovenstaande attributen wordt de foto met de mooiste  
compositie beloond met 5 extra punten. Deze  extra punten tellen niet mee voor de joker.
Correspondentie over deze uitslag is niet mogelijk. De uitslag van deze vraag wordt op  
28 december a.s. bekend gemaakt. Lever de foto gelijktijdig in met het kwisboek.

Vraag 1.5

Vraag 1.6

1. Meester van den Wijngaard

2. Meester Sinel
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Vraag 1.6

Plak hier de geprinte foto 
van jullie kerststal!



?

?

?
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Vraag 1.7

Vraag 1.8

Het bestuur van de Boerenleenbank staat keurig op de foto's, jullie herkennen ze allemaal, 
maar weten jullie ook wie er onherkenbaar is gemaakt?

Geef de voor- en achternaam van de man die onherkenbaar is gemaakt. 
 
_________________________________________________________________________________

Door toedoen van de Italianen was Kessel op  9 december jongsleden voor even landelijk nieuws. De     
Italianen bleken de veroorzakers te zijn geweest van de  grootste moordpartij die Nederland heeft ge-
kend. Vanwege deze traumatische ervaring  is nog zwaar overwogen om een letselschadeclaim naar het 
zuiden  te sturen.  Echter gezien  het tijdstip van het delict, bleek de zaak  inmiddels te zijn verjaard.

A: Wat was het jaar waarin deze moordpartij heeft plaatsgevonden?

________________________________________________________________________________

B: Wat is de stamnaam van de  voorouders van huidige Kesselse bevolking die dit gruwelijke  lot 
heeft getroffen?

_________________________________________________________________________________

C: Wat is de naam van het verantwoordelijk heerschap  van dit  vreselijk gebeuren?

________________________________________________________________________________

D: Wat is de geboorte- en overlijdensdatum van hem?
Geb. datum:                               Overlijdensdatum:   
_________________________________________________________________________________

E: Wat is de naam van de archeoloog die het onderzoek naar deze moordpartij heeft gedaan?

_________________________________________________________________________________

Piet Meijs

55 voor Christus

Julius Caesar

13 juli 100  v. Christus 15 maart  44 v. Christus

De Germanen (Er zijn twee stammen, zijn beide goed)

Nico Roymans
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Vraag 1.9

Dit is een vraag voor de visueel ingestelde mensen onder ons.

A: Van welk (voormalige) gebouw zie je hier de schetsen?
We zoeken de functie en het dorp waar dit gebouw stond. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

B: In welk jaar werd de bouwvergunning voor dit bouwwerk afgegeven door de gemeente Lith?
 

_________________________________________________________________________________

Kleuterschool in Lithoijen

1956 (11 feb)
Weetje: De geraamde bouwkosten bedroegen 44.122,00 Gulden
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HOOFDSTUK 2
ALGEMEEN
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Het zijn de personen achter de bedrijven die het doen! 
Deze vragen gaan over het ondernemerschap van de gemeente Oss.

A: Welke twee personen hebben de prijs van “Veelbelovend Ondernemer” van het jaar 2015 
ontvangen?

____________________________________________________________________________

B: Wie reikte de prijs “Veelbelovend Ondernemer” uit aan de winnaars?

______________________________________________________________________________

C:  Wie waren de andere twee genomineerden in de categorie  
“Veelbelovend Ondernemer” van het jaar?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

D: In welke plaats was het oorspronkelijk de bedoeling dat het Business gala plaats zou vinden?

______________________________________________________________________________

E: Hoe heet de locatie waar het evenement Business gala werd gehouden? 

______________________________________________________________________________

Het is voor veel vrouwen een herkenbaar beeld: mannen die bij een simpele verkoudheid al hun 
bed induiken of slap op de bank hangen. Het is geen aanstelleritis; het immuunsysteem van 
mannen is echt zwakker dan die van vrouwen.  

We zetten een aantal symptomen van een kwaal voor je op een rijtje. 
- Openstaande bloedvaten
- Patronen op de huid die lijken op een netje
- Rode, paarse of bruine vlekken
- Branderig gevoel
- Jeuk 

Over welke aandoening hebben wij het hier? We zijn op zoek naar de Latijnse benaming.

_____________________________________________________________________________

Vraag 2.0

Vraag 2.1

Fokke Roeland en Lonneke van der Locht (Bierbrouwerij = fout)

Wobine Buijs

Ravenstein

Boot, Ocean Diva

Erythema ab igne (kachelbenen)

Anja Garritsen (van InnatOss) en 

René en Marja van de Vorle (van Het Paddenstoelenhuis Berghem)
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Mooie auto's, snelle auto's, gave auto's, lelijke auto's, oldtimers... zeg het en ze zijn er. 
Herken jij de volgende auto's?

Wat is het merk en het (type)model van onderstaande auto’s?

 

Vraag 2.2

A: _________________________________ B: _________________________________

D:_________________________________C: _________________________________

E: _________________________________

Aston Martin_One-77

Volga_M21

Bugatti_Veyron Grand Sport / 

Bugatti_Veyron Grand / Bugatti_Veyron

Lamborghini_Veneno Smart_Roadster
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Schilderijen van vroeger en nu. We willen graag je kunstkennis testen.

Noem de voor- en achternaam van de schilders van onderstaande schilderijen.
 

Vraag 2.3

A: _________________________________ B: _________________________________

D:_________________________________C: _________________________________

E: _________________________________

Johannes Vermeer Hendrick Avercamp

Marinus van Nistelrooij Pieter Bruegel

Marjo van Wouw
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Vraag 2.4

Vraag 2.5

Spreekwoorden en aanduidingen in de Nederlandse taal  zijn er in vele soorten.  
Met al die spreekwoorden kun je leuke dingen doen. De appel valt als de kat van huis is.  
Na gedane arbeid komt zonneschijn. Deze zijn niet moeilijk he?! 

Wij hebben 20 spreekwoorden, aanduidingen en gezegden door elkaar gehusseld.  
Weten jullie welke 2 we per vraag bedoelen?

A: Als de schure brandt, is het geselen gedaan. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

B: Zijn woede laten hangen.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

C: Een vriendelijk gezicht houdt geen week.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

D: Kleine vossen lopen het langst.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

E: Wie ’s nachts uit vissen gaat, heeft veel bekijks.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Dagen, weken, maanden, jaren… Het jaar 2015 is bijna ten einde.

Het jaar 2015 duurde iets langer dan een gemiddeld jaar. Wat is hiervan de reden? 
Geef het antwoord in één woord weer!

______________________________________________________________________________

Als de schure brandt, zo lopen de ratten 

Als de roe van de rug is, is het geselen gedaan

Zijn woede de teugel vieren

Zijn wieken laten hangen

Een vriendelijk gezicht brengt overal licht 

Een zondagssteek houdt geen week

Kleine vossen bederven de wijngaard

Krakende wagens lopen het langst

Wie ’s nachts uit vissen gaat, moet overdag zijn netten drogen 

Wie aan de weg timmert heeft veel bekijks

Schrikkelseconde
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Dagelijks horen we ze om ons heen en we missen ze als ze er niet meer zijn. Vogelgeluiden.
Op Youtube vind je onder  Lithse Kwis 2015 vogelgeluiden  vijf vogelgeluiden.

Van welke vogels horen we hier het geluid?

A: _____________________________________________________________________________

B: _____________________________________________________________________________

C: _____________________________________________________________________________ 

D: _____________________________________________________________________________ 

E: _____________________________________________________________________________

Tijd voor ontspanning! We gaan ouderwets vouwen, ook wel origami genoemd.

Wat krijg je als je een vouwblaadje op de volgende manieren vouwt? 
Tip: maak scherpe vouwen.

1. Leg een rechthoekig papier voor je en vouw dit in vieren en weer terug.
2. Leg het papier met de korte kant voor je en vouw het papier van boven naar onder.
3. Vouw de linker- en rechterbovenhoek naar het midden.
4.  Vouw de linker- en rechteronderhoek van de bovenste laag naar het midden tot de  

bovenste gevouwen hoeken.
5. Vouw de bovenste laag van beneden omhoog langs de bovenste hoeken.
6. Keer het papier om.
7.  Vouw de linker- en rechteronderhoek van de bovenste laag naar het midden tot de  

bovenste gevouwen hoeken.
8. Vouw de bovenste laag van beneden omhoog langs de bovenste hoeken.
9. Je hebt nu een driehoek die je binnenin open trekt tot een vierkantje.
10. Leg het vierkantje met de open punt naar je toe en vouw het onderste gedeelte omhoog.
11. Keer om en vouw de onderste punt naar boven.
12. Je hebt opnieuw een driehoek.
13. Vervolgens vouw je deze opnieuw vanuit binnenin naar een vierkantje.
14. Pak nu de bovenste punten en trek deze uit naar links en naar rechts en je ........ is klaar!

A: 
______________________________________________

Vraag 2.6

Vraag 2.7 

Wielewaal

Bosuil

Grote bonte specht

Huismus

Pimpelmees

Bootje
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1.  Leg een vierkant blaadje voor je met een punt naar je toe. Vouw het papier dubbel van links 
naar rechts en weer terug.

2. Vouw het papier dubbel van onderen naar boven en weer terug.
3. Keer het papier om van links naar rechts met een zijkant naar je toe.
4. Vouw het papier dubbel van linksboven naar rechtsboven en weer terug.
5. Vouw het papier dubbel van links naar rechts en weer terug.
6.  Leg het papier met een punt naar je toe en vouw de linker en rechter punt naar elkaar toe en 

naar onderen zodat het papier precies langs de vouwlijnen van alle vorige stappen in elkaar 
zal gaan. De bovenste punt zal hierdoor helemaal naar onderen komen. Duw het papier plat, 
je hebt nu een kleiner vierkant.

7.  Vouw de linker en rechter punten vanuit beneden van alleen de voorste laag naar de mid-
denlijn en vouw de bovenste punt hier overheen naar beneden.

8. Vouw alles van punt 7 weer terug.
9.  Vouw de onderste punt van alleen de voorste laag omhoog langs de horizontale vouwlijn 

gemaakt in de vorige stap. Vouw tegelijkertijd de zijkanten naar binnen op de eerder  
gevouwen zijlijnen.

10. Keer het papier om van links naar rechts.
11.  Vouw de linker en rechter punten vanuit beneden naar de middenlijn en vouw de bovenste 

punt hier overheen naar beneden.
12. Vouw alles van punt 11 weer terug.
13.  Vouw de onderste punt van alleen de voorste laag omhoog langs de horizontale vouwlijn 

gemaakt in de vorige stap. Vouw tegelijkertijd de zijkanten naar binnen op de eerder  
gevouwen zijlijnen

14.  Vouw vanuit de onderste punt de linker en rechter punt van alleen de voorste laag naar  
binnen, bijna tot de middenlijn.

15. Keer het papier om van links naar rechts.
16. Vouw vanuit de onderste punt de linker en rechter punt naar binnen, bijna tot de middenlijn.
17. Vouw de rechter punt onderaan naar rechtsboven en weer terug.
18.  Vouw de rechter punt onderaan naar rechtsboven, tussen de twee lagen papier, langs de 

vouwlijn gemaakt in de vorige stap.
19. Vouw de punt onderaan naar linksboven en weer terug.
20.  Vouw de punt onderaan naar linksboven, tussen de twee lagen papier, langs de vouwlijn 

gemaakt in de vorige stap.
21. Vouw de linker punt iets naar beneden en weer terug.
22.  Vouw de linker punt naar binnen, tussen de twee lagen papier, langs de vouwlijn gemaakt in 

de vorige stap.
23.  Je kunt nu de middelste punten omlaag buigen. Trek deze dan iets naar links en rechts en 

duw voorzichtig de punt in het midden plat en je ........ is klaar!

B: 
_______________________________________________________________________________(kraan)vogel / Zwaan



?
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De Tweede Wereldoorlog is  in Lith niet onopgemerkt voorbij gegaan. Denk hierbij aan de inslag 
van een V1 in Lith. Maar de Lithenaren pleegden ook verzet tegen de Duitse bezetting.  
Er was in Lith een heuse verzetsgroep. Uit deze verzetsgroep werd nog een groep opgericht.

A: Wat was de naam van de  groep die uit de verzetsgroep is ontstaan?

______________________________________________________________________________
 

B: Waar werd deze opgericht? (gebouw)

______________________________________________________________________________

C: Waar was hun “hoofdkwartier” ? (gebouw) 

______________________________________________________________________________
 

D: Wie had de leiding van deze groep?

______________________________________________________________________________

E: Wanneer hief deze groep zichzelf op? 

______________________________________________________________________________

Kleine wasjes, grote wasjes, alles in de wasmachine. Maar hoe gaan we dat doen? 
Gelukkig hebben we hulp van de kledingetiketten. 

Wat betekenen onderstaande symbolen?

A:  _______________________________________________ 

B:  _______________________________________________ 

C:  _______________________________________________ 

D:  _______________________________________________

E:  _______________________________________________

Vraag 2.8 

Vraag 2.9 

Lithse K(nok) P(loeg)

Serre Lithse pastorie

Het Lithse notarishuis / Lithse dijk 6

Osse burgermeester Louis de Bourbon

11 mei 1945

Antikreukprogamma op 40 graden 

Niet wassen ook niet weken 

Alleen (snelle) handwas

Nat laten drogen 

Droogtrommel lage stand 
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HOOFDSTUK 3
DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST

25
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Vraag 3.0

A: _____________________

D: _____________________

G: _____________________

I: _____________________

B: _____________________

E: _____________________

H: _____________________

J: _____________________

C: _____________________

F: _____________________

In tijden van crisis moeten we allemaal bezuinigen. Sparen bij de banken is geen optie 
meer. Gelukkig steken de supermarkten ons een handje toe. Bij de dagelijkse bood-
schappen kan je sparen voor van alles.

Zet bij de onderstaande afbeeldingen de naam van de  supermarkt waar deze spaar-
actie is/was.

Jumbo/C1000 Dirk C1000

AH

Jan Linders

Plus

Hoogvliet

Emté

Spar

Deen
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De computerspellen zijn niet meer weg te denken in deze tijd.
Toch zijn er nog genoeg leuke (bord)spellen voor de jeugd.

Benoem bij welk (bord)spel dit voorwerp hoort. 

Vraag 3.1

A: _________________________________ B:_________________________________

D: _________________________________C :_________________________________

E:_________________________________

Regenwormen Veel soeps

Kolonisten van Catan dobbelspel Ganzebord

Jumbolino



?
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Vraag 3.2

Vraag 3.3

Vraag 3.4

Afgelopen jaar exposeerden kinderen uit Lith kunst op de kunstbeurs van Noord-Brabant.
A: Hoe heette dit project?

_________________________________________________________________________________ 

B: Onder begeleiding van welke Lithenaar gebeurde dit?

_________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 

Dit jaar opende de Efteling een nieuwe attractie, Baron 1898. Ben jij er al in geweest?

A: Hoeveel (soorten) wachtrijen zijn er bij de Baron 1898? 

________________________________________________________________________________

B: Wat krijg je net voordat je de attractie binnengaat?

_________________________________________________________________________________

Hoewel ze al ruim over de 60 jaar is, is er nog geen rimpeltje te zien. Oké, in de loop der jaren 
heeft ze wel iets laten doen aan haar oren en wangen, maar eenvoud is haar kenmerk gebleven, 
less is more. Dit ondanks het feit dat ze een hoofdrol had in een speelfilm.
Daarnaast heeft ze een ongekende taalknobbel want ze spreekt inmiddels zo’n beetje alle talen 
van de wereld.

Menigeen heeft kwijlend haar boekjes verslonden, of is er mee in slaap gevallen.
 
Over welke figuur hebben wij het hier? 
 

_____________________________________________________________________________

Kindertrots

Edith Henskens

Nijntje of Nijntje Pluis

3: single rijder, voorin en midden/achter

Een toegangsticket
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Zijn jullie ook zo’n snoepkonten of hebben jullie de hulp van de kinderen nodig voor deze vraag?

Welke merken herken je in onderstaande delen van logo's?
 

J

Vraag 3.5

A: _________________________________

___________________________________

C: _________________________________

___________________________________

E: _________________________________

___________________________________

D: _________________________________

___________________________________

B: _________________________________

___________________________________

Geldt voor alle antwoorden

Maoam

Chupa Chups

Red Band

Napoleon

Toblerone
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Oost west, thuis best. 

Welke tekenfilms horen bij de volgende huizen?

 

J  

A: _________________________________ B: _________________________________

D: _________________________________C: _________________________________

E: _________________________________

Vraag 3.6

The Simpsons

Buurman en Buurman

De Smurfen

Garfield

Southpark 



?

ABC
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Wat zijn er toch veel leuke tekenfilms en sommige tekenfilmfiguren hebben dan ook weer een 
leuk huisdier als vriendje

Kennen jullie de namen van onderstaande vriendjes?

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan!  

A:  Wie heeft de afgelopen jaren gezorgd dat de Goed Heiligman en zijn gevolg altijd netjes naar 
het vertrekpunt in Lith werden gebracht? 

_________________________________________________________________________________

 
B: Hoeveel jaar heeft deze persoon dit gedaan? 
 

_________________________________________________________________________________

A: _____________________

D: _____________________ E: _____________________

B: _____________________ C: _____________________

Vraag 3.7

Boets

Gerrit

Walter Bongers

32 jaar

Henk

Buurpoes Rataplan

Vraag 3.8



ABC
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Die goeie oude tijd… Herken jij ze nog?

Wat zijn de namen en nummers van de onderstaande flippo's?(nummer staat op de achterkant)

A: _________________________________

C: _________________________________

E: _________________________________

B: _________________________________

D: _________________________________

Vraag 3.9

Chester Look, 100

Geldt voor alle antwoorden

George Washington, 146

Elmer Fudd, 376 Tazmanian Devil_Daffy Duck, 

9_IX

Petunia Pig, 288
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HOOFDSTUK 4
Ontdek je plekje.



ABC
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Deze vraag hebben jullie mogelijk al ontvangen. Indien dit niet het geval is, moet je vanavond  
nog even op pad. Elk kerkdorp  in onze voormalige gemeente heeft een veldkapel of vrijstaand 
kapelletje met daarin een beeld van Maria.

Welk beeld staat in welk dorp?

A: ______________________________________________________________________________

B: ______________________________________________________________________________

C: ______________________________________________________________________________

D: ______________________________________________________________________________

E: ______________________________________________________________________________

Sinds eind oktober dit jaar is ons dorp een mooie historische wandelroute rijker.

A: Wat is de naam van deze wandelroute?

______________________________________________________________________________

B: Wat is de eerste zin van punt 22 in de wandelgids? 
 

______________________________________________________________________________

Vraag 4.0

Vraag 4.1

A B C

D E

Teeffelen

Oijen

Lithoijen

Kessel

Lith

Dorp aan de rivier wandelroute

Ik heb gezegd, ik heb gedaan. A.C.



?

ABC
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Vraag 4.2

Vraag 4.3

Vraag 4.4

Er leiden vele wegen naar Rome, maar ook eentje naar Oss die bij iedereen wel bekend is;  
De John F. Kennedy baan. Het afgelopen jaar is deze nog eens mooi opgepimpt met een grote 
rotonde. 

A: Wat is de bedrijfsnaam van de hoofdaannemer die deze rotonde heeft gerealiseerd?

________________________________________________________________________________

B:  Voor welke dieren staan de drie kunstwerken die met de opening op de rotonde zijn  
geplaatst?

___________________________________________________________________________

Lith heeft de concurrentie aan willen gaan met Utrecht door het organiseren van een heuse 
jaarbeurs.

A: In welk jaar en en op welke datums werd de eerste Lithse jaarbeurs georganiseerd?

________________________________________________________________________________

B: Op welke locatie en waarin werd de eerste jaarbeurs georganiseerd?

________________________________________________________________________________

C: Wie was de voorzitter van de Lithse middenstandsvereniging ten tijde van deze beurs?

________________________________________________________________________________

D: Wie verrichtte de opening van de jaarbeurs? (Achternaam en functie)

________________________________________________________________________________

E: Welk bedrijf uit Nuenen nam deel aan deze beurs? 

________________________________________________________________________________

Boem is hoo….O nee plons!

In welke woonplaats is deze tractor te water geraakt?

 
________________________________________________________________________________

ABC

Van den Ouden

Snoek, Os en een Raaf

Lith

11, 12, 13 oktober 1963

Antoon Coolenplein in de tentoonstellingstent (Tent)

Bert de Poot

Van Laarschot Burgemeester 

de Rooij (landbouwwerktuigen)
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Fanfare Sint Lambertus is onlosmakelijk verbonden met Lith en heeft een lange geschiedenis. 
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan heeft de fanfare een kalender uitgebracht met  
schilderingen van karakteristieke plekken in de voormalige gemeente Lith.

Noem bij iedere schildering de naam van het dorp uit de voormalige gemeente Lith waar de 
afbeelding  op van toepassing is.
 

J

A: _________________________________ B: _________________________________

D: _________________________________C: _________________________________

E: _________________________________

Vraag 4.5

Teeffelen Oijen

Lithoijen Maren (Maren-Kessel)

Lith
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Allemaal zitten we weleens in de knoop met onze gedachten of met onze handen. In het verkeer 
komt dit ook voor, maar daar hebben ze een oplossing voor bedacht.

Geef de benamingen van de 10 verkeersknooppunten of pleinen die je op de foto’s ziet.

A:_________________________

D:_________________________

G:_________________________

I:_________________________

B:_________________________

E:_________________________

H:_________________________

J:_________________________

C:_________________________

F:_________________________

Vraag 4.6

ABC

Botlek Hartelkruis

Oudenrijn

Leenderheide

Velperbroek

Zoomland

Prins Clausplein

Lummen

Watergraafsmeer

Klein Polderplein Knooppunt Lunetten



?

Lithse Kwis 2015  | Hoofdstuk 4           Ontdekje plekje 38

Vraag 4.8

Soms kom je zomaar verrassend mooie plekken in de omgeving tegen, waarvan je het  
bestaan nog niet kende.
 
 
 
 
 
 
 
 

A:  In welk kerkdorp van de voormalige gemeente Lith bevindt zich dit “hof”  
en wat is de naam van de straat?

________________________________________________________________________________

B: Wat is de alternatieve naam van deze straat?

________________________________________________________________________________

 
 

In 2016 bestaat Kinder Vakantie Werk Lith, ook wel bekend als Polderkamp, 50 jaar. 
Reden voor een feestje voor de kinderen. 

Benoem de namen van de boeren waar het polderkamp de laatste 5 jaar heeft gestaan.

2015: __________________________________________________________________________

2014: __________________________________________________________________________

2013: __________________________________________________________________________

2012: __________________________________________________________________________

2011: __________________________________________________________________________
  
 
 

Vraag 4.7

Oijen, Hamstrastraat

Jan van Amstel 

Johan van Amstel 

Han van Kilsdonk 

Leo van Doorn / Leo van Amstel

Bert Jan Schraven

De verbrande straat/verbrande straat/verbrande straatje
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Sommige vrouwen kennen iedere (winkel)stad op hun duimpje. 
Lukt het ook zonder straatnamen?

Welke steden zie je hier?

 

J  

A: _________________________________ B: _________________________________

D: _________________________________C: _________________________________

E: _________________________________

Vraag 4.9

Amsterdam

Den-Haag

Groningen

Den-Bosch

Maastricht
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HOOFDSTUK 5
Huh?!
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Een hersenkraker!

Kijk goed naar de eerste vier rijtjes en maak dan het vijfde rijtje af.

9 5 4 4 4 4 etc
10 4 4 4 4 4 etc.
11 3 4 4 4 4 etc.
12 6 3 4 4 4 etc.
20 ... ... ... ... ... etc.

______________________________________________________________________________

Vraag 5.0

Vraag 5.1

Familiekwestie.

John, Karel, Luuk en Mark zijn de namen van één vader met zijn drieling zoons.  
De volgende uitspraken zijn allemaal waar:

- John en Luuk zijn even oud
- Karel, John en Mark zijn samen 51
- Luuk, Karel en John zijn samen 51

Wie is de vader?

______________________________________________________________________________

Vraag 5.2

Nederland heeft als lid van de Europese Gemeenschap  te maken met  wet- en regelgeving.

A: Wat is de “date of Announcement” van de Europeesche norm EN16005 volgens het   
     Europese Comité voor Standaardisatie? (Hierbij geldt de eerst uitgegeven norm, niet de   
     toekomstige aanvulling.)

_________________________________________________________________________________

B:  Welke specifiek comité zorgt ervoor dat deze norm wordt geïmplementeerd en  
geharmoniseerd binnen Europa?

_________________________________________________________________________________

 

7-5-4-4-4

Karel

31-1-2013

CEN/TC 33    (te vinden op http://standards.cen.eu/dyn/ww-

w/f?p=204:105:0:::::)
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Ons navigatiesysteem is een beetje van slag. Maar met de onderstaande beschrijving kunnen we 
ook op plaats van bestemming te komen.   
Geef de straatnaam en de naam van de stad of het dorp waar je uitkomt als je deze beschrijving 
volgt.

Start: De Hoeve
Pastoor van Hapertstraat 1, 5397 BJ Lith

Follow ..... and ..... to .....
1 min (450 m)
 
Head northwest on ..... toward .....
160 m

Slight right to stay on .....
36 m

Turn right onto .....
230 m

Turn right onto .....
38 m
 Continue on ..... . Drive to ..... in .....
12 min (8.9 km)
 
Turn left onto .....
 Continue to follow .....
6.1 km

At the roundabout, continue straight onto .....
 Go through 2 roundabouts
1.6 km

Continue onto .....
400 m

Turn left onto .....
290 m

At the roundabout, continue straight onto .....
Destination will be on the right
500 m

Waar ben je nu? 

_________________________________________________________________________________

 

Vraag 5.3

Raadhuislaan Oss



?

?
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Drank maakt meer kapot dan je lief is maar leidt soms ook tot hilarische, minder verstandige 
acties..

A:   Welke nieuwswaardige stunt werd na een kroegweddenschap/discussie uitgevoerd in 
New York  op 30 september 1956 en nogmaals herhaald door dezelfde persoon op 4 
oktober 1958. 

_____________________________________________________________________________

B: Wat was de volledige naam van deze persoon? 

_____________________________________________________________________________

C:   Welke beroemdheid ging in 1995 in de hoofdstad van de VS 's nachts, in alleen  zijn 
ondergoed, de straat op, op zoek naar een snack?

_____________________________________________________________________________

E:  Naar wat voor snack was hij op zoek?

_____________________________________________________________________________

F: Wat wordt bedoeld met de term:  Angel’s share? Met welke drank hangt deze term samen?
 

_____________________________________________________________________________

Vraag 5.4

Vraag 5.5
De organisatie van de Lithse Kwis worstelde lang met de vraag in welke categorie deze  
vraag thuis hoort… Hij had namelijk in meerdere categorieën gepast, onder andere in  
“Ontdek je plekje”.

Los onderstaande anagrammen van straatnamen op. 

1: restanograt

________________________________________________________________________________
2: kjehuwelvisaratt  

_______________________________________________________________________________
3: noemsrtegnesrktauarbsiek

________________________________________________________________________________
4: dinestaeaegtstr

________________________________________________________________________________
5: remtoptastvertoldansaar

_________________________________________________________________________________

ABC

Boris Jeltsin

Pizza

Vaten whisky  verliezen jaarlijks 2 volume % van hun inhoud 
(water en alcohol) door verdamping. Deze verdamping wordt 
de Angels’ Share genoemd       De Drank is Wisky

Hij landde (dronken) na een kroegweddenschap /discussie een  
gestolen vliegtuig, midden in de nacht, in de straten van New York.

Thomas Fitzpatrick

Groenstraat 

Steegeindstraat

Heuvelwijkstraat

Monseigneur Bekkersstraat 

Pastor of pastoor  van de Mortelstraat 
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Het Credo is de Latijnse benaming van de geloofsbelijdenis van de Rooms-katholieke Kerk. Credo 
in unum deum betekent: Ik geloof in één God. Onderstaand vind je de gesproken tekst van het 
Credo. Er staan alleen 5 woorden in die er niet in horen te staan. 
Markeer met een stift die 5 woorden:

Credo in unum Deum, Patrem omnipotemtem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et 
invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et equo ex Patre 
natum ante omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum 
non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. Qui est propter de nos homi-
nes et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria 
Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, 
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et 
iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiri-
tum Sanctum, Dominum maximum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre 
et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Et (in) unam, sanctam, 
catholicam, valerio et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem pecca-
torum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

Vraag 5.6

Vraag 5.7

Overal huist gevaar! Hoe goed zijn jullie thuis in de wereld van PBM’s (Persoonlijke Beschermings 
Middelen)?

A: Teken het symbool dat je op handschoenen terug kunt vinden die bescherming bieden 
      aan mechanische belasting. 

__________________________________________________________________________________
B: De onderstaande weerstanden zijn van toepassing op het gevraagde symbool.  Zet de cijfers in 
de  juiste volgorde: 
- Een snijweerstand van 3
- Een scheurweerstand van 2
- Een schuurweerstand van 1
- Een perforatieweerstand van 2

__________________________________________________________________________________
C: Er wordt gewerkt in een omgeving met daarin schadelijke stofdeeltjes met een MAC waarde
     van > 10mg/m^3. Welk type stoffilter voldoet? (geef de minimale filterklasse volgens de 
     EN 143 norm). 

__________________________________________________________________________________
D: Aan welke classificatie  binnen de EN (20)345 norm voldoet een veiligheidsschoen als 
     deze voldoet aan de volgende eisen: Gesloten hiel, stalen neus, antistatisch, energie opname
     in de hak, waterdicht, ondoordringbare tussenzool, en een wateropname > 60 minuten?

__________________________________________________________________________________
E:  Vanaf welk geluidsniveau moet een werkgever zijn werknemers voorzien van gehoor  

beschermende middelen?

__________________________________________________________________________________

1322

P1

Klasse S3

80dB(A)
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Husselen maar! De Lithse Kwis is top, maar vinden jullie dat ook nog na deze vraag…??

Welke woorden kunnen jullie maken met letters van de zin:

De Lithse Kwis is top

Let op!: Schrijf 10 woorden die uit 7 letters bestaan. De letters mogen per woord  
maar 1 x worden gebruikt. Per goed woord wordt 1 punt toegekend.

Schrijf hier onder de woorden die je hebt gevonden:

1. ____ __________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________

6. _______________________________________________________________________________

7. _______________________________________________________________________________

8. _______________________________________________________________________________

9. _______________________________________________________________________________

10. _____________________________________________________________________________

Vraag 5.8
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Mensen zijn inventief. En sommige springen hier net iets bovenuit en worden dan  
weer uitvinders genoemd. Maar niet alle uitvindingen zijn meteen productierijp. 
Onderstaand tref je 2 afbeeldingen aan van toestellen waar het nut zwaar van in twijfel  
getrokken kan worden, maar waar wel patent op is afgegeven. 

Geef de naam van de twee onderstaande  toestellen +  inclusief het patentnummer.

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Vraag 5.9

Een persoons wip  / Solo-operable seesaw
Patentnummer  6,872,145  Alternatieven (US 6872145 B1of 
US6872145)

Bevallingsmachine op basis van centrifugale kracht / Apparatus  
for facilitatingthe bird of a Child by centrifugal force.   
Patentnummer  3,216,423  Alternatieven  (US3216423 A of 
US3216423)
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HOOFDSTUK 6
Op en top Lith



?

?
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De toiletten tijdens evenementen in Lith,  maar ook tot ver buiten de dorpsgrenzen, worden  
regelmatig opgevrolijkt door twee Lithse dames. 

A: Wat is hun artiestennaam? (Voor- en achternaam van beide dames.)   

_______________________________________________________________________________

B: De dames waren ook aanwezig bij de opening van een “bijzonder” restaurant. 
Wat is de naam van dit restaurant?   

_____________________________________________________________________________

Afvalbeleid leidt sinds jaar en dag tot de vraag: wanneer moet wat
aan de straat worden gezet?

A: Hoe vaak werd de grijze container opgehaald in Lith, maart 2013?

________________________________________________________________________________
 
B: Op welke datum werd het oud papier opgehaald in Lith in de maand september in 2015?

___________________________ _____________________________________________________

Carnaval leeft in onze dorpen.

A: Om toch vooral Oijen niet voorbij te rijden kreeg dit dorp een speciale afslag. 
 Welk nummer had deze afslag? 
 
________________________________________________________________________________
 
B: In Maren-Kessel werd een speciaal spel gespeeld via social media om de inwoners alvast in 
de stemming te brengen voor carnaval. Hoe heette dit spel?

________________________________________________________________________________

C: Wie werden met carnaval 2015 in de onecht verbonden op de boerenbruiloft in Lithoijen?

________________________________________________________________________________
 

Vraag 6.0

Vraag 6.1

Vraag 6.2

3x (bron afvalkalender Lith 2013)

11-09-2015 (bron afvalkalender Lith 2015)

11

Sleutelspel

Hendrikus van Ballegooij & Regina Klerks  

Brownies en Downies 

 Toos van de Kakdoos en Nel van de Natte cel
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D: In welke straten bevonden zich onderstaande vaantjes tijdens carnaval 2015?

 
________________________________  ______________________________

“Mijmeren aan de Maas” is een boek dat verteld over het leven langs de Maaskant met  
herkenbare situaties voor iedereen die opgroeide op het katholieke platteland.

A: Wie schreef het boek "Mijmeren aan de Maas"? 

________________________________________________________________________________

B: In welk jaar werd dit boek uitgebracht? 

________________________________________________________________________________

C: Wie schreef het voorwoord in dit boek?  

________________________________________________________________________________

D: Wie zijn de hoofdpersonen in dit boek? We zijn op zoek naar de voornamen.

________________________________________________________________________________

E: In welke stad hebben deze personen elkaar voor de eerste keer ontmoet?  

________________________________________________________________________________

Vraag 6.3

?

?

Molenstraat    Mgr Bekkersstraat

Mechtilde Meijer

2014

Henk Buijks

Joop en Lien

's-Hertogenbosch
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Vraag 6.4 Naast de echte warme Bakkerij van Mook werd in Maren-Kessel nog meer gebakken.  
Al valt de eetbaarheid van deze producten als een zware steen in de maag. 

A: In welk jaar ging de steenfabriek in Maren-Kessel in productie? 
 
________________________________________________________________________________
 
B: Hoeveel stenen kon de fabriek per jaar fabriceren?

________________________________________________________________________________

Dit jaar was de eerste “Wildse kermis" een feit.

A: Welke band trad er zondagmiddag op?

________________________________________________________________________________

B: Hoeveel attracties bevonden zich op deze kermis?

________________________________________________________________________________

De Snoek is het symbool van Lith. Wie kent dit bord niet wanneer je Lith binnen rijdt?

A: Wie ontwierp het bord?

________________________________________________________________________________

B: Wie vervaardigde het bord? Alleen de achternaam is hier voldoende. 

________________________________________________________________________________

Vraag 6.5

Vraag 6.6

ABC

?

A:Yoe teek me in de meeling

B: 3 (draaimolen, vliegtuigjes en schiettentje)

1964

20.000.000

Jules Verschuren

Kunstsmid van Amelsfoort / van Amelsfoort
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In juni 2002 was de officiële opening van de Prinses Maxima sluis in Lith.

A: Op welke datum vond de officiële start van de bouw van de tweede sluis plaats?

_______________________________________________________________________________

B: Noem minimaal 5 sluismeesters tussen 1962 en 1985.

1.______________________________________________

2.______________________________________________

3.______________________________________________

4.______________________________________________

5.______________________________________________

Je kunt er het heen en weer van krijgen. Drs. P. schreef er zelfs een liedje over "de Veerpont".  
Het zijn deze vaartuigen die dorpen verbinden en bij fileleed een oplossing kunnen bieden.

In de voormalige gemeente Lith zijn er nog steeds 3 veerponten in de vaart.  
Wat zijn de namen van deze ponten?

1.______________________________________________

2.______________________________________________

3.______________________________________________

Waar een klein dorp groot in kan zijn. De flitskasten in Lith,  
zorgden in 2014 voor een leuk centje.

A: Hoeveel boetes waren er totaal in 2014?

_______________________________________________________________________________

B: Wat was de totale opbrengst hiervan in 2014?

_______________________________________________________________________________

Vraag 6.7

Vraag 6.8

Vraag 6.9

?

ABC

25 april 1997

1. Ton de Vries (1984)

2. Sjak Willems (1981)

3. Rien Biemans (1977)

4. Jan de Man (1973)

5. Lars van Krevel (1962)

Amalia

Lith

Tonnie de Blank

5505 boetes

 

323.536 euro
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HOOFDSTUK 7
Muziek
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Dit jaar vonden, zoals elk jaar, verschillende bevrijdingsfestivals plaats in Nederland.  
Op het bevrijdingsfestival in Den Bosch had een oude Lithenaar zijn debuut. 

A. Wie was deze oud Lithenaar? 

________________________________________________________________________________

B. Hoe heette de band waarmee deze Lithenaar optrad?

________________________________________________________________________________

Kijk eens wat we tegen kwamen! Een folder over Glither Golden Oldies. Een mooi evenement 
naast Glitherpop. Een aantal muziekbands uit de regio trad op tijdens Glither Golden Oldies. 

A: Welke namen moeten er op de rode puntjes staan?

1. _____________________________________________ 
 
2. _____________________________________________

3. _____________________________________________ 
    

Vraag 7.0

Vraag 7.1

?

?

ABC

Paul Verschuur

In My Tree

Henk Donkers

Jos van Oorschot

Alex Thissen
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B: Welke namen moeten er op de rode puntjes staan?

1. _____________________________________________ 
 
2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

4. _____________________________________________

5. _____________________________________________ 
    

 
Er worden heel wat festivals georganiseerd in onze regio.

Met welk festival hebben onderstaande bands iets gemeen?
• Outline • Back in five minutes • De Revuo’s • Second Floor

________________________________________________________________________________ 

Vraag 7.2

ABC

Harry Tiemissen

Joop van Erp

Nout Tiemissen

Harry van Erp

Rien van Nistelrooy

Allen te beluisteren tijdens Eagle eye festival in Lithoijen 2015
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Gitaren en gitaarloopjes zorgen dat een nummer enorm herkenbaar wordt. Op YouTube vind je 
onder  Lithse Kwis 2015 gitaarloopjes tien fragmenten.  

Vul hieronder de songtitel en artiest in: ieder goed antwoord is 1 punt waard.

 
1. Songtitel:_________________________________________Artiest:_____________________ 

2. Songtitel:_________________________________________Artiest:_____________________ 

3. Songtitel:_________________________________________Artiest:_____________________ 

 
4. Songtitel:_________________________________________Artiest:_____________________ 

 
5. Songtitel:_________________________________________Artiest:_____________________  
   

6. Songtitel:_________________________________________Artiest:_____________________ 
 

7. Songtitel:_________________________________________Artiest:_____________________ 

 
8. Songtitel:_________________________________________Artiest:_____________________ 

 
9. Songtitel:_________________________________________Artiest:_____________________ 

 
10.Songtitel:________________________________________Artiest:_____________________  
    
 
    

Vraag 7.3

ABC She sells sanctuary     The Cult

Walk       Foo Fighters 

Devil Inside      INXS

Love rears it's ugly head    Living Colour

Pretty Baby      Sister Sledge

Since you've been gone    Rainbow

Twist and Shout     Beatles

Darlington County     Bruce Springsteen

Peculiar      Chef'Special

Running with the Devil    Van Halen
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Nederlands een internationale taal???  Hoe vreemd het ook mag 
klinken, maar in sommige anderstalige liedjes hoor je als je goed 
luistert met regelmaat Nederlandse zinnen.  Dit fenomeen wordt  
ook wel Mama Appelsap genoemd.

Ga op Youtube naar  Lithse Kwis 2015 mama appelsap. Daar vind 
je 10 fragmenten waarin de onderstaande Nederlandse teksten te 
herkennen zijn. Zet achter de tekst het juiste getal van het lied dat 
erbij hoort: ieder goed antwoord is 1 punt waard. 

A: Kom er nou maar in Chantal   GETAL:............. 

B: Ik zat alleen in een vuile kameel  GETAL:.............
 
C: Jullie hebben nog niet betaald   GETAL:.............
 
D: Ze verkoopt boerenkool    GETAL:.............
 
E: Je ligt op mijn buik    GETAL:.............
 
F: Lady GaGa poept de tweede keer  GETAL:.............
 
G: En ik heb spillenbenen    GETAL:.............
 
H: Ik heb geen agenda    GETAL:.............
 
I: Koeman gooit alle dingen om   GETAL:.............
 
J: Blik erwtensoep    GETAL:.............

Ze zitten in je hoofd en je raakt ze niet kwijt. De “Efteling deuntjes”.  Als je het deuntje hoort 
weet je ook meteen bij welke attractie dit hoort. Maar wat is de originele naam van die soms  
tot vervelens toe herhalende deuntjes?

A: De Indische Waterlelies 
 
___________________________________________________________________ 
 
B: De vliegende Fakir 
 
___________________________________________________________________
 
C: Het spookslot 
 
___________________________________________________________________
 
D: De paddenstoelen 
 
___________________________________________________________________
 
E: De Bobbaan 
 
___________________________________________________________________

Vraag 7.5

Vraag 7.4

ABC

4

9

1

7

2

5

3

10

6

8

 African Beat   van Bert Kaempfert

 Sanai Gath' van Mr. Bismillah

 Danse Macabre  van Camille Saint-Saëns

 Minuet in G  van Johan Sebastian Bach

Tiroler Rambazamba
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Muziek kan leiden tot raadselachtige vragen.

Als de onderstaande puzzel correct is ingevuld, krijg je het antwoord op de vraag:  
Welk woord vormt de ingekleurde vakjes?

1: Naar welk dier is de gelegenheidsformatie van Acda en de Munnick en Van Dik Hout?

2: Het is de benaming voor een ogenschijnlijk tegenstrijdig situatie maar ook voor een band. 

3: Een Nederlandse band die hun naam van meervoud in enkelvoud veranderde.   

4: Thijs van Leer was de leadzanger van deze band.   

5: Wat was naam van de Lithse band met o.a. Piet de Blank, Leo Bongers, Michel de Bekker?

6: Wat is de achternaam van de broers die spelen in Wild Horses?   

7: Een hit over een tasje.      

8: Een Lithse band bracht een ode aan haar.    

9: Lith had ooit een koor met de naam Jongeren Koor. Waar is die naam in gewijzigd?

Vraag 7.6
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Wat is er toch veel te doen, bijna ieder weekend kun je wel naar een leuk muziekevenement/ 

festival. Herken jij de posters nog?

Van welke 5 festivals zie je hier een stukje van de poster?

        A    B          C

         D         E 

A: ___________________________________________________________________________
 

B: ___________________________________________________________________________
 

C: ___________________________________________________________________________
 

D: ___________________________________________________________________________
 

E: ___________________________________________________________________________

 

Vraag 7.7

Muze Misse

Strooipop

Lowlands

Paaspop

7th Sunday



?
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De kleding die in de videoclips wordt gedragen is vaak nog mooier dan de muziek zelf.

Wat is de titel van de song en artiest van de volgende videoclips?

        A              B          C

            D         E 

A: ___________________________________________________________________________
 

B: ___________________________________________________________________________
 

C: ___________________________________________________________________________
 

D: ___________________________________________________________________________
 

E: ___________________________________________________________________________

 
 
De Lithse kermis is een begrip in de wijde omgeving. Dit jaar was het een heel bijzondere editie. 
In café de Poot trad iemand op die een groot muzikant imiteerde. 

Wie imiteerde hij? 
 
 
___________________________________________________________________________

 

Vraag  7.8

Vraag  7.9

ABC

            Geldt voor alle antwoorden

Last friday night - Katy Perry

Kiss you - One direction

Man i feel like a women – Shania Twain

Torn – Natalie Imbruglia

Survivor - Destinys child

Elvis Presley (look a like)
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HOOFDSTUK 8
In beweging
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Ieder jaar wordt er op kermismaandag in Maren-Kessel geschoten om de titel "gilde koning".

A: Waar word op geschoten?

____________________________________________________________________________

B: Wie was er koning in het jaar 2014/2015?

_______________________________________________________________________________

C: Wie werd er koning in het jaar 2015/2016?

_______________________________________________________________________________

D: Hoeveel jaren heeft hij meegedaan om uiteindeljk deze titel te bemachtigen?

______________________________________________________________________________

E: Wie werd de jeugdkoning over het jaar 2015/2016?

____________________________________________________________________________

Heel veel mensen kunnen de landskampioen van de Eredivisie van de afgelopen tien jaar  
invullen, maar kun je ook de tussentijdse standen voor je geest halen?

In onderstaande afbeelding is een tussenstand van speelronde 27 van de Eredivisie seizoen 
2014/2015 weergegeven. Vul de ontbrekende waarden in.

A:________________   B:________________  C:________________

D:________________   E:________________  
 

Vraag 8.0

Vraag 8.1

?

?

?

Alex Buren

44     52    48

10     47

27 jaren

Michel de Bijl

Florian Buren

houten vogel / duif
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Vraag 8.2

Vraag 8.3

Opgeven is geen optie. Dit jaar is door een aantal mensen uit de voormalige gemeente Lith de 
Alp d’HuZes gefietst. Deze mannen leverden een topprestatie met een opbrengst voor het KWF. 

Wat is de som van het aantal keer dat Marc van de Berg en Egiel van de Hanenberg  
de Alp d’HuZes beklommen op donderdag 4 juni 2015? 
 

________________________________________________________________________________

Rechte stukken, verbonden door legendarische bochten. 
 
In welke landen bevinden zich onderstaande racecircuits? Voor elk goed antwoord wordt 1 punt  
toegekend.

       1. _____________________________

       2. _____________________________
        
       3. _____________________________

       4. _____________________________

       5. _____________________________

       6. _____________________________

       7. _____________________________

       8. _____________________________

       9. _____________________________

       10. ____________________________

ABC

5 + 6= 11

Brazilië

Maleisië

China

Bahrein

Spanje

Monaco

Turkije

Groot-Brittannië

Duitsland

België

1    2    3      4

5      6            7               8

9    10    
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Vraag 8.4

Met Max Verstappen zijn we hard op weg om een eerste Nederlandse Wereldkampioen Formule 
1 te krijgen. 

Wie zijn deze F1 Wereldkampioenen uit het verleden? 

A________________________       B________________________     C________________________

D________________________       E________________________     F________________________

 
G________________________       H________________________     I________________________

J________________________       

?

Juan Manuel Fangio           Mike Hawtorn /                 Graham Hill 

Jochen Rindt                      Jackie Stewart                 Jody Scheckter 

Nelson Piquet (sr)              Michael Schumacher        Jenson Button 

Lewis Hamilton

Peter Collins
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Wie herinnert zich niet het magistrale 
“zweefduikdoelpunt”  waarmee Robin  
van Persie er mede voor zorgde dat de  
Spanjaarden tijdens het WK-voetbal in 
2014 volledig van het veld werden  
gespeeld.

Vele hebben nadien geprobeerd dit 
 staaltje te evenaren. Zo ook deze  
doelman. Alleen probeert hij een doel-
punt  te voorkomen. Maar waar is de bal  
gebleven? Ergens in dit kwisboek is de 
bal in een foto terecht gekomen. De vraag 
is bij welke vraag?

________________________________________________________________________________

Vader worden vraagt veel energie. Uiteraard niet zo veel als 
moeder worden, maar toch. Echter soms blijkt ook dat zo’n  
heugelijk feit extra energie kan geven. 

Wat zijn de voornamen van de dochters van de kersverse vader 
die een dag na de geboorte het openingsdoelpunt maakte voor 
het eerste elftal van NLC 03 in het weekend van 20 september?
 
 
______________________________________________________

 
 

De Ploeg Goes Africa: voor een goed doel met een auto die niet 
te veel mag kosten een reis maken naar Dakar. Wat weet jij 
hiervan?

A: Hoe heette de stichting waarvoor de 3 mannen naar Afrika 
reden? 
 
 
______________________________________________________
 

B: Wie was/waren de versterking(en) die de band “Back in Five Minutes” tijdelijk aanvulde bij 
het optreden tijdens het vertrekfeest? 

________________________________________________________________________________

Vraag 8.5

Vraag 8.6

Vraag 8.7

?

?

Zinzi en Souwie

Vraag 6.9

Stichting Hand-to-Hand

Hans Ploegmakers en Gerrit Dijkhof + Mike van Os
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Vraag 8.8
Nederland kent vele voetbalclubs met elk zijn eigen logo.

Weten jullie welk logo van welke club is?

        A              B          C

            D         E 

A: _____________________________________________________________________________
 

B: _____________________________________________________________________________
 

C: _____________________________________________________________________________
 

D: _____________________________________________________________________________

E: _____________________________________________________________________________
 

Mosa Oijen/Macharen

Vitesse

Fc Oss

Veendam

Heracles
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A: ___________________________________

Vraag  8.9

Wij houden van schaatsen en kijken er graag naar, maar kennen we de schaatsers ook?

Wie zien we hier in actie?

B: ___________________________________

C: ___________________________________ D: ___________________________________

E: ___________________________________

?

            Geldt voor alle antwoorden

Sven Kramer Ireen Wust

Harvard BokkoSjinkie Knegt

Michel Mulder
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HOOFDSTUK 9
Multimedia
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Vraag 9.0

Vraag 9.1

Wie wil dit nu niet! Kans maken op vele miljoenen… Maar onthoud dit:
“Rijkdom is niks, vergeleken met het winnen van de Lithse Kwis”.

Hoe heet de persoon uit Maren Kessel die in Miljoenenjacht het Philips keukenpakket won? 

________________________________________________________________________________ 
 

Futurama was een populaire tekenfilmserie met absurdistische personages. 
De serie draait om het personage Fry, een pizzabezorger uit New York die zichzelf per ongeluk 
invriest en pas 1000 jaar later, in het jaar 2999, weer wordt ontdooid.

In de afbeelding staan de personages die meespelen in deze serie.
Omcirkel de onderstaande 5 figuren uit de tekenfilmserie Futurama. 
 
1. Bender Bending Rodriguez
2. Turanga Leela
3. Philip J. Fry
4. Mom
5. Kif Kroker 

?
Huub Steenbekkers
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Vraag 9.2

Vraag 9.3

Sinds jaar en dag worden er series, shows en quizen uitgezonden op tv.  En waar zouden die  zijn 
zonder een herkenningstune. Het horen van de tune is vaak al voldoende om bezigheden te laten 
voor wat ze zijn en voor de tv neer te ploffen (of om juist iets anders te gaan doen). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het Youtube kanaal van de Lithse Kwis vind je de tunes van de onderstaande tv-shows en 
series. Ga naar YouTube en zoek op Lithse Kwis 2015 tv tunes de juiste tune bij de onderstaande 
show, serie of quiz? (Zet het getal van de tune achter onderstaande namen.)

A: In de Vlaamsche Pot = ___________________     F: Voor de Vuist weg = ___________________
 
B: Vara's Sterrenshow = __________________     G: De Wrekers = ________________________ 

C: Heel Holland Bakt = ____________________    H: Boer zoekt Vrouw = __________________

D: Floris= ______________________________     I: Een van de Acht = _____________________

E: Magnum PI = _________________________    J: The A-Team = ________________________

Komt hij er wel of niet, de Brede School in Lith? 

Wat is het totaal aantal  ingeschreven basisschoolleerlingen in de dorpen van de voormalige  
gemeente Lith in het jaar 2014?

_____________________________________________________________________________ 

9

7

10

5

1

3

8

6

4

2

532 leerlingen /  516 = van 2015!!
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Vraag 9.4 Naast het feit dat deze artikelen uit het nieuws zijn ,zit er nog een connectie tussen deze  
artikelen. 
Wat is deze specifieke connectie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________

Tv-series zijn niet weg te denken van de buis. Nu, maar ook jaren geleden waren er verschillende 
tv-series te zien.  
 
Benoem bij elke foto welke tv-serie het is.

A________________________       B________________________     C________________________

D________________________       E________________________     F________________________

Vraag 9.5

ABC

op Dinsdag 12-mei gepubliceerd. 

ALF              Family Ties                   Full House

Beverly Hills 90210           Golden Girls           Mork and Mindy 
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G________________________       H________________________     I________________________

 
J________________________        

Bedrijven worden overgenomen, gaan failliet, maken een 
doorstart, je kunt het zo gek niet verzinnen. Maar kunnen 
jullie het huidige moederbedrijf (dus geen dochterbedrijf) 
achterhalen van deze merken?

A: Nicorette__________________________________________________________________

B: Swiffer____________________________________________________________________

C: Freedent___________________________________________________________________

D: Laffy Taffy_________________________________________________________________

E: Crispy Crunch_______________________________________________________________

Vraag 9.6

ABC

Growing Pains  Perfect Strangers          Magnum PI

Webster

Johnson & Johnson

Procter & Gamble / P&G

Mars

Nestlé

Mondelez International  
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Vraag 9.7
Je telefoon of je iPad staat er vol mee... Apps. Eens kijken of we goed opletten wat we iedere dag     
openen.....
Uit welke app's zijn de volgende afbeeldingen afkomstig?

A________________________       B________________________     C________________________

D________________________       E________________________ 

 
 

Ondanks de digitalisering wordt er nog veel gelezen, bekende boeken van de afgelopen tijd..

We hebben wat belangrijke informatie weggelaten. Noem de titels en de auteurs van deze 
boeken.   

 A.    B.    C.

Vraag 9.8

ABC

ABC

            Geldt voor alle antwoorden

Instagram            Nu Sport                    Brabants Dagblad

Spotify   Shazam



?
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        D.            E.    

A. Titel____________________________________________________________________ 
 
     Auteur__________________________________________________________________

B. Titel____________________________________________________________________ 
 
     Auteur__________________________________________________________________

C. Titel____________________________________________________________________ 
 
     Auteur__________________________________________________________________

D. Titel____________________________________________________________________ 
 
     Auteur__________________________________________________________________

E. Titel____________________________________________________________________ 
 
     Auteur__________________________________________________________________

Lithenaren blijken ook in de landelijk pers hun woordje bij te dragen.
 
Welke oud Lithenaar had de quote in de Magriet nummer 33 jaargang 2015: “Ben je zwanger?   
Alsof het alleen geaccepteerd is alcohol te laten staan als je in verwachting bent”?

_______________________________________________________________________________

Vraag 9.9

Gouden Jaren  

Annegreet van Bergen

Geachte heer M

Herman Koch

Ik kom terug

Adriaan van Dis

Vele Hemels boven de zevende

Griet op de Beeck

1001 smoesjes

Bardo Ellens

Linda van Doorn
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HOOFDSTUK 10
(W)etenschap
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Vraag 10.0 Eten en landen, vorig jaar hadden we de typische gerechten nu vlaggentaarten!

Naaar welke landen zijn wij op zoek in deze taarten?

            A              B          C

            D         E

A: ____________________________________________________________________________ 
 

B:  ____________________________________________________________________________ 
 

C:  ____________________________________________________________________________ 
 

D:  ____________________________________________________________________________ 

 
E:  ____________________________________________________________________________
 
 

Jawel.......... Er was eens een tijd dat bier drinken gezonder dan 
water was. Weliswaar eeuwen geleden, maar toch. Helaas  
hebben de waterzuiveringsinstallaties roet in het eten  
gegooid, omdat zij in staat waren zuiver water uit de kraan te  
laten komen. Zo heeft Lith ook een rijke brouwershistorie, die 
een vervolg heeft gekregen met "Thissen's Brouwerij Lith"  
waarvan de brouwketels bijna in de achtertuin staan van ooit  
de grootste brouwerij van Lith.  

A: Deze voormalige brouwerij  aan het Brouwerspad was on-
derdeel van de Firma Gebr. M.J. en A.G.J. van Mourik, die bij de 
oprichting bestond uit twee brouwerijen. Eén brouwerij stond in Lith.  
In welke plaats stond de andere brouwerij? 

 ________________________________________________________________________________ 

Vraag 10.1

ABC

Brazilië

China

India

Thailand

Vietnam

Zaltbommel
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B: Welke Koninklijke Hoogheid verstrekte het predicaat "Hofleverancier" aan de firma?

________________________________________________________________________________ 

C: In welk jaar werd de firma ontbonden en ging iedere brouwerij zelfstandig verder?

________________________________________________________________________________ 

D: In 1949 zijn de brouwactiviteiten in Lith gestopt. Aan wie zijn de brouwrechten toen  
verkocht?

________________________________________________________________________________ 

E: Welke naam had deze brouwerij in Lith op het moment van sluiting?

________________________________________________________________________________ 

Thee: Over de oorsprong van thee bestaan vele legendes en zijn vele verhalen geschreven.  
Volgens een aantal legendes is het drinken van thee 5000 jaar geleden in het oude China  
ontstaan. En in 1610 waren het de Hollanders die voor het eerst een lading thee naar  
Europa brachten. In Nederland zijn vooral de zogenaamde smaakjesthee erg bekend en populair.

Daarom 2 zakjes thee en aan jullie de vraag om welke smaken het hier gaat.

Zakje 1:_________________________________________________________________________ 

Zakje 2:__________________________________________________________________ 

Moestuintjes! Een spaaractie van Albert Heijn met groot succes!

Weet jij welke plantjes er niet in de moestuintjes van Albert Heijn zaten? Omcirkel de plantjes 
die níet verstrekt werden tijdens deze actie.

Vraag 10.2

Vraag 10.3

Brocolli

Komkommer

Rucola

IJsbergsla

Kropsla

Paprika

Witlof 

Veldsla

Sperziebonen

Spinazie

Krulpeterselie

Basilicum

Selderij

Spitskool

Radijs

Courgette

Andijvie

Tuinbonen 

Tijm

Dille

Lente-ui

Prei

Ui

Bieslook

Wortel

Bloemkool

Bosaardbei

Aubergine

Cherrytomaat

Tuinkers

Koningin Moeder Emma / Koningin Emma

 1940

 Heineken's Brouwerijen NV / Heineken

 Koninklijke Stoombierbrouwerij en Limonadefabriek Het Hert

Aardbeien

Munt
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Sommige bekende Nederlandse A-merken bestaan al erg lang en daar zijn ze trots op. 
Ze vermelden dit zelfs op hun logo. Heb jij ze in je keukenkastjes staan?

Welke bekende A-merken horen bij de volgende jaartallen?  
Zij claimen dus "sinds" op hun logo.

Wijsneuzen zijn er in Lith genoeg. Maar er is ook een echte 
professor Personalized Healthcare.

A: Wat is de voor- en achternaam van deze Lithse Professor? 
 
 
____________________________________________________ 

B:  Op welke basisschool in de voormalige gemeente Lith gaf 
deze professor dit jaar een interessante workshop? 
 
 
_________________________________________________

Vraag 10.4

A: 1860________________________________

B: 1882________________________________

C: 1719________________________________

D: 1898________________________________

E: 1860________________________________

F: 1869________________________________

G:1895________________________________

H: 1932________________________________

I: 1898________________________________

J: 1948________________________________

Vraag 10.5

ABC

?

       -   De Ruijter           

  Van Gilse             

  Bavaria                 

  Calvé                   

-  De Ruiter           

                 

-    Heinz          

-    Maggi     

-   Conimex                 

  Calvé  

Alain van Gool

Basisschool de Meander

Er zijn meerdere merken goed gerekend!       
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In het kwisboek staan dit jaar weer diverse vragen met foto's of plaatjes.  
Nu doen we het andersom.

Plak in het vakje een afbeelding van de omschrijving die wij geven. De afbeelding moet  
ongeveer 5 x 5 cm zijn.

A: Ze lijken uiterlijk op hagedissen (onderorde Sauria) 
vanwege het langwerpige en sterk afgeplatte lichaam, de 
vier zijdelings geplaatste poten, een lange staart en een 
duidelijk te onderscheiden kop. Graag een afbeelding van 
een ei van dit dier.

B: Een sportvoorwerp:  bestaande uit een frame met een 
open ring waarin een netwerk van snaren is gespannen en 
een handvat. Het wordt gebruikt voor het slaan van een bal 
bij sport.

C: De samenstelling  lijkt veel op die van Jupiter. In het 
centrum bevindt zich een rotsachtige kern, daaromheen 
een mantel van vloeibaar metallisch waterstof, gevolgd 
door een laag van moleculair waterstof. De temperatuur 
in de kern bedraagt 12 000 K. Als gevolg van het  
Kelvin-Helmholtz mechanisme straalt deze meer energie 
uit dan hij van de zon ontvangt. Deze energie-uitstraling 
wordt versterkt door de wrijvingswarmte die vrijkomt 
wanneer helium in de mantel tegen waterstof botst.

D: Een gesloten ruimte of kastje waarin door een gat of lens 
voorwerpen op een van de wanden worden afgebeeld.  
Het woord  komt uit het Latijn en is het eerste woord van 
de oorspronkelijke uitdrukking ("donkere kamer").

Vraag 10.6
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E: Door kettingen aan de uiteinden  te bevestigen kan deze 
ook trekkracht leveren. Bestaat uit twee delen die zowel 
naar elkaar toe als van elkaar af kunnen drukken. Kan  
gebruikt worden om delen uit elkaar te drukken om  
zodoende ruimte te maken of metaal te scheuren.  
Door deze vast te klemmen op een voorwerp ontstaat een 
hefboom waarmee het voorwerp verbogen of verplaatst 
kan worden.

In de voedingsindustrie worden veel apparaten gebruikt om het juiste product te produceren.
 
Benoem bij de foto’s de naam van het apparaat en omschrijf de functie.

            A              B          C

            D         E

A: ____________________________________________________________________________ 
 

B:  ____________________________________________________________________________ 
 

C:  ____________________________________________________________________________ 
 

D:  ____________________________________________________________________________ 

 
E:  ____________________________________________________________________________
 
 

Vraag 10.7

Lintzaag, voor het zagen o.a. schenkels

Gehaktmolen, voor het draaien van gehakt

Stopbus, vlees bewerken naar worst

Geleimachine, voor het spuiten van gelei op o.a. gebak

Slagroomapparaat, voor het tappen van verse slagroom
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De Lithse Kwis heeft afgelopen jaar een bezoek gebracht aan 
de theatertour van Andre Kuipers. Wij hebben daar veel van 
opgestoken. Weten jullie ook het antwoord op onderstaande 
vragen?

De spaceshuttle is al een tijdje met pensioen. De Russische 
Sojoez daarentegen wordt nog volop gebruikt voor het trans-
port van astronauten/kosmonauten van en naar het ISS.

A:  Hoeveel  personen passen er op reguliere wijze, dus niet 
stapelen :-) in een actuele Sojoez capsule? 

________________________________________________________________________________

B: De commandant van de Sojoez  zit wel erg ver van zijn bedieningspaneel af. Waarom is dit?

________________________________________________________________________________

C: Wat is de oplossing van de Russen zodat hij toch de benodigde knoppen in kan drukken?

________________________________________________________________________________
 
Een mens is niet gebouwd voor een langdurig verblijf in de ruimte, zelfs als dit in een  
beschermend ruimtestation is. Toch past het menselijke lichaam zich makkelijk aan de  
omstandigheden aan.  Zo verliest een astronaut/kosmonaut na een tijdje het eelt onder zijn 
voeten omdat dit niet meer nodig is. 

D:  Daarentegen  ontwikkelen bewoners van het Internationaal Space Station wel op een andere 
plek eelt. Waar is dit?

________________________________________________________________________________

E:  Vanuit de ruimte is de grens tussen een nachtelijk Oost en West Berlijn goed te  
onderscheiden. Wat is hier de reden van?

________________________________________________________________________________

Vraag 10.8

Hij heeft een stokje vast/bij  om toch bij de toetsen te kunnen.

3

Aan de bovenkant van hun voeten

In Oost Berlijn vind je nog steeds veelvuldig een ander type straatverlichting 
(met een andere lichtkleur) als in West Berlijn. 

Er was geen ruimte om drie stoelen naast elkaar te plaatsen. De middelste stoel (die van de 
commandant) staat iets achter de andere twee stoelen om ruimte te creëren.
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Alhoewel veel mensen niks met rekenen hebben, is het toch  
gemakkelijk als je deze vaardigheid bezit. Zeker als het gaat 
om doseringen van medicijnen. 

Als gevolg van een geinfecteerde wond krijgt Harry  
penicilline voorgeschreven.

 
Aanwezig:
Penicilline 1.000.000 IE in poedervorm. Dit wordt opgelost in 5 ml gedestilleerd water.
Voorschrift van de arts:
Om  : 08.00 uur éénmalig starten met 500.000 IE Penicilline
Om : 12.00 starten met 4 x per 24 uur 325.000 IE Penicilline

A: Hoeveel ml Penicilline krijgt Harry per keer vanaf 12.00 uur?

______________________________________________________________________________ 

De opgelopen infectie heeft echter meer schade aangericht bij Harry , zeker wat zijn  
weerstand betreft. Om die reden heeft de arts ook een vitamine preparaat Echinaforce forte  
voorgeschreven.

Aanwezig:
1000 mg  Echinaforce forte poeder, op te lossen in 4 ml water.
Voorschrift:
2 gram verdeeld over 4 doses.

B: Hoeveel ml moet per keer worden toegediend?  

______________________________________________________________________________

Vraag 10.9

1,625  ml (afgrond 1,63)  (325.000 / 1.000.000 X 5 ml )   

2 ml  (1000 mg = 1 gram. 1 gram = 4 ml .  2 gram is 8ml / 4 momenten = 2 ml)
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HOOFDSTUK 11
Bedrijvigheid 
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Vraag 11.0

Vraag 11.1

Vraag 11.2

Maaskant Reizen wil busreizigers laten genieten van de  
prachtige natuur, cultuur, steden en dorpen in Europa op een 
manier zodanige, dat iedere minuut van de busreis wordt erva-
ren als een heerlijke vakantie.

A:  Op welke wisselpunten beginnen de busreizen        
van Maaskant Reizen? 

_________________________________________________________________________________

B: Maaskant Reizen biedt praktische reistips over de landen waar ze naar toe reizen. 
    Twee landen wijken af ten opzichte van de tijd in Nederland. Welke landen zijn dat?

_________________________________________________________________________________

Bloemerie 88 bestaat uit een enthousiast team  
gediplomeerde bloembinders die u graag van dienst zijn  
met het maken van al uw voorkomend bloemwerk.  
Meesterbinder Harold Reuser stuurt zijn dames aan,  
samen worden er mooie creaties verzonnen en gemaakt. 

A: Op de website staat een afbeelding van drie 
     poppetjes in een kleermakerszit. 
     Voor welke menselijke trekken staan deze  beeldjes symbool? 

_________________________________________________________________________________

B: Hoeveel rozen zitten er in de afbeelding  van de wagenversiering?

_________________________________________________________________________________

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

A: Jumbo Wiegmans in Heesch floreerde eerst 
      onder de naam C1000 Wiegmans.  
      Op 17 april sloten de deuren  van het C1000 filiaal.  Hoeveel dagen heeft het daarna 
      geduurd  voor de deuren weer open gingen als Jumbo Wiegmans?  

_________________________________________________________________________________

 
B: Afgelopen jaar is Jumbo Wiegmans naast  Heesch uitgebreid met een tweede filiaal. 
     In welke plaats staat dit filiaal?

_________________________________________________________________________________

Engeland en Portugal 

Vaals en Mons

11

Horen, zien en zwijgen 

18 dagen 

Apeldoorn
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Vraag 11.3

Vraag 11.4

Vraag 11.5

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

A: Wat is de naam van de advocaat die als specialist  op alle rechtsgebieden van 
     Liebrand Ruijs ingezet kan worden ? 

_________________________________________________________________________________

B:  Op welke dag is het gratis inloopspreek uur in Oss?

_________________________________________________________________________________

De Môskant is een professioneel, flexibel en regionaal 
opererend financieel advieskantoor, wat zicht richt op 
particulieren en bedrijven in regio Lith en Oss.  
A: Wat is de achternaam van de eigenaar van De Môskant?

 
_________________________________________________________________________________

B: De Môskant is aangesloten bij een landelijke organisatie van hypotheekadviseurs. 
     Wat is de naam van deze organisatie? 

________________________________________________________________________________

Kinderopvang Henhaan is een kleinschalig particulier  
kinderopvang in de kern van Maren-Kessel. Inmiddels  
wordt ook in het  huidige schoolgebouw van basisschool   
De Meander aan de Meester van Coothstraat peuteropvang 
en naschoolse opvang aangeboden.

A:  Primair SKO en kinderopvang Henhaan hebben een intentieverklaring getekend om samen 
te komen tot een Integraal Kind Centrum in Lith in de basisschool de Meander. Waar staat de 
afkorting SKO voor? 

________________________________________________________________________________

B: Uiteraard zijn bij Henhaan ook luiers aanwezig. Wat is het merk van deze luiers? 

________________________________________________________________________________

? Rob Haakmeester / geen specialisatie

Van Schijndel

Hypotheek Company

Stichting Katholiek Onderwijs

Maandag

Pampers
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Vraag 11.6

Vraag 11.7

Vraag 11.8

Het begon allemaal met het uit elkaar halen van een geliefd,  
maar versleten tasje. Karlijn Kooijmans wilde weten hoe het ding 
in elkaar zat, kocht vervolgens een stuk leer en "bouwde’ 
 een nieuwe tas. En ziedaar, een passie was geboren.

 
A:  Dat Lot-Tassen de wereld over gaan, blijkt wel uit reisfoto's die op de site staan.  

In welke stad is de foto gemaakt die links boven in de foto collage staat?

________________________________________________________________________________

B: Omdat het handgemaakte tassen zijn, zijn het altijd unieke exemplaren. Op de site zijn alle  
     tassen te bewonderen. Ondanks dat ze uniek zijn hebben de "zomertasjes" naast hun naam  
     toch twee zaken gemeen. Welke zijn dat?

________________________________________________________________________________

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

A: Naast Lith heeft Jonneke nog een plaats waar de 
    productie plaats vindt. Wat is de naam van die plaats?
 
________________________________________________________________________________

B:  Welke tekst staat er op het spandoek dat bij Jonneke reclame voor de deur staat 
om de deelnemers van de Lithse Kwis succes te wensen?

_______________________________________________________________________________

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

A: Een van die zwemmende vrienden is 54 centimeter lang en kost 1.000 euro. 
     Wat is zijn naam?

________________________________________________________________________________

 
B: Op de site staat een aanbieding 39,50 voor 35 euro. Wat koop je voor dit geld?

________________________________________________________________________________

Barcelona

De Prijs en ze hangen tegen een stenen muur + meerdere 

overeenkomsten

Kirn / Kirn by Oberhousen

Diverse teskten mogelijk van borden voor huis

NIshikigoi-o-Koi Health 5 kg voer

Ginrin Kohakua
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Vraag 11.10

Vraag 11.11

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

A:  De naam WITOMA is gevormd uit de eerste twee letters van de namen  Wim, Ton en Mark. 
Maar wie is samen met zijn vrouw de eigenaar van Witoma?

________________________________________________________________________________

 
B: Hoe heet het vernuftig apparaat dat WITOMA onder caravans monteert als je de 
     caravan zonder al teveel inspanning en moeite wilt verplaatsen?

________________________________________________________________________________

Het Mondmedicentrum biedt mondzorg vanuit  
verschillende locaties die in veel gevallen nauw  
samenwerken. Binnen deze locaties voeren tandartsen, 
mondhygiënisten, preventie-assistentes, een klinisch pro-
these technicus en een implantoloog, in samenwerking de 
behandelingen uit.

A:  Het MMC is gestart 1 juli 2004 in Oss. Wanneer is de praktijk in Schaijk geopend?

________________________________________________________________________________

B: Wat krijgen kinderen als ze voor de eerste keer naar het MMC komen?

________________________________________________________________________________

 

't Schuurtje is al sinds jaar en dag gevestigd bij de  
voormalige gemeente werf in Lith. Naast de openings-
tijden op werkdagen wordt in menig huishouden op zondag 
avond net voor studio-sport 't Schuurtje bezocht om het  
bord op schoot te vullen. 

A: Mari Schuurmans is bij iedere openstelling te vinden achter de vitrine. Maar ook zijn 
     vrouw is met enige regelmaat aanwezig. Wat is de voornaam van de vrouw van Mari?

________________________________________________________________________________

 
B: Wat is het officiële adres van 't Schuurtje?

________________________________________________________________________________

Vraag 11.9

?

Wim van Dijk

2 maart 2015

Tandenpaspoort 

Maria

Mover / caravan mover 

Herenengstraat 24, Lith
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Vraag 11.12

Vraag 11.13

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

A: Op welke avond in de winter is het eetlokaal/lunchroom 
gesloten?

________________________________________________________________________________ 

B: Natuurlijk wordt er graag eten en drank verkocht. Toch is er een ook mogelijkheid om 
     zelf je hapjes mee te brengen. Waar is dat?

________________________________________________________________________________ 

Plus Lenssen is in 2016 al 10 jaar een begrip in Lith. Je kunt er 
terecht voor de alledaagse boodschappen maar ook de minder 
alledaagse boodschappen. Naast landelijk bekende producten 
vind je hier ook producten uit de omgeving.  
Plus Lenssen maakt deel uit van de landelijke Plus Winkelketen 
en is zo indirect te zien in TV commercials .

A:  Wilfred Genee is een van de promotors van gezonde Plus voeding. Wie is zijn bekende  
tegenspeler die ook regelmatig aanschuift in het sportprogramma van Genee?

 
________________________________________________________________________________
 

B:  In één van de commercials van Plus op tv wordt het winkel personeel bedankt door de  
klanten. Zo krijgt medewerker Bart een tanga-slipje  aangeboden. Wat staat er op het slipje?

 
________________________________________________________________________________

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

A: Als je wilt weten wat een programma voor jou kan betekenen is er vooraf een consult.
     Maar wat kost een consult ? 

________________________________________________________________________________

B: Cellulitis? Liever kwijt dan rijk!! Tsja, het is dan wel weg te krijgen met liposuctie, maar ja,  
daar zitten ook weer risico's aan. Welke veilige methode gebruikt Aerogym?

________________________________________________________________________________

Vraag 11.14

?

Jan Boskamp of Johan Boskamp

Bedankt

Maandagavond

Rent-A-Pub / kleine zaal

Is gratis

Cavitatie
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DEELNAME FORMULIER 

Geheime proef

Aanvang: 20:00 uur - Hoeve Lith
Vul dit formulier in en neem het mee!

Teamnummer: 

Teamnaam: 

Deelnemer 1: 

Voornaam

Achternaam

Deelnemer 2: 

Voornaam

Achternaam

Aantal behaalde punten geheime proef.
(wordt ingevuld door de organisatie)
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Prijsuitreiking Lithse Kwis 
Welke team mag zich een jaar lang het slimste team van 
Lith noemen? Zaterdag 16 januari zullen we het weten! 

Aanvang: 19:30 - Hoeve Lith
Start programma - 20:00 uur

ZATERDAG 16JANUARI

Dude  zal deze avond muzikaal aankleden!
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Noteer alvast in de agenda voor volgend jaar

Lithse Kwis 2016!

Maandag  
27 december 2016

90
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Wij willen de Lithse kwis graag nog leuker maken. Help ons en laat deze Enquête door zo veel mogelijk 
personen uit je team invullen. Onder de inzenders wordt een VIT (Very Important Team) arrangement 
verloot voor de Lithse Kwis van 2016.

Team naam: _____________________________________________________________________________________

Kruis aan wat jou mening is:

Stelling
Helemaal 

oneens
oneens Eens

Helemaal 
eens

Er zijn voldoende vragen over de Gemeente Lith

Er is voldoende tijd om de Lithse Kwis te maken

De Lithse Kwis is een echte Dorpskwis

De Lithse Kwis is een moeilijke  kwis

De doevragen zijn een leuke toevoeging

De doevragen buiten de deur zijn een leuke toevoeging

De duidelijkheid van de afbeeldingen/foto's is goed

DE UITREIKINGSAVOND

Wij zijn op tijd aanwezig bij de uitreikingsavond

Op de uitreikingsavond is live muziek een must

Op de uitreikingsavond moeten alle vragen behandeld worden

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

Leeftijd Aantal personen

Jonger dan 20 jaar

20 tot 30 jaar

30 tot 40 jaar

40 tot 50 jaar

50 tot 60 jaar

Ouder dan 60 jaar

Totaal aantal personen

Waar komen de personen uit jullie team vandaan? 

Personen uit Aantal personen

Lith

Lithoijen

Oijen

Teeffelen

Maren-Kessel

Buiten de Gemeente Lith

Hoe is de samenstelling van het team? 

Samenstelling team

Kwisvragen 2015

Enquête Lithse kwis 2015

Naar welke eindstand streven jullie? 1 plaats Top 3 Top 5 Top 10 Top 20 Top 30

 
Wat zijn de plannen om het team nog sterker te maken?
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Kwisavond 2015

Kruis aan wat jou mening is:

Hfd 
1

Hfd 
2

Hfd 
3

Hfd 
4

Hfd 
5

Hfd 
6

Hfd 
7

Hfd 
8

Hfd 
9

Hfd 
10

Hfd 
11

Hfd 
12

Wat vind je de leukste categorie?

Wat vind je de minst leuke categorie?

Wat vind je de makkelijkste categorie?

Wat vind je de moeilijkste categorie?

 

Het Kwisboek 2015

Kruis aan wat jou mening is:

Ja Nee Aantal

Is jullie team aanwezig op de uitreikingsavond?

Met hoeveel personen denken jullie te komen ?

 

Uitreikingsavond Lithse Kwis 2015
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Beschrijf de beste manier om de kwis zo goed mogelijk te maken?
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