
RONDE 1 Spelletjes: 
Nu iedereen al weken thuis zit en veel meer tijd heeft om met elkaar door te brengen… 
hebben jullie misschien ook wel weer eens de spelletjeskast open getrokken! 
Want wat is er nou leuker dan een avondje gezelschapsspelletjes spelen? Kennen jullie deze 
al/ nog? 

 
 

ANTWOORDEN: 
a) Carcassonne 
b) Ticket to Ride (Europe) 
c) Stratego 
d) Skip-Bo 
e) 30 Seconds 
f) Rush Hour 
g) Okie Dokie  
h) H. Halma 
i) Regenwormen 
j) Cluedo  



RONDE 2 Jonge dieren: 
Het voorjaar is begonnen en de dierenwereld zorgt weer voor nakomelingen die soms 
verdwaasd de wereld inkijken. Welke (jonge)dieren zie je op de foto’s? 

 
 

ANTWOORDEN: 
a) Haas (géén konijn) 
b) Everzwijn, zwijn of pyjamaatje  (varken of alleen big is NIET goed) 
c) Fuut 
d) Hond, teckel of puppy 
e) Kikker,  kikkervisje of dikkop 
f) Koala of koalabeer 
g) Lam, lammetje of schaap 
h) Luiaard  
i) Lynx  of lynxwelp (katachtig is NIET goed) 
j) Meerkoet of meerkoeten 

 
  



RONDE 3 Haarstukken: 
Nu in deze crisistijd zelfs de kappers gesloten zijn, wordt het een hele tour om ons haar in 
model te houden. Deze paashaasjes hadden er minder moeite mee. Zij lieten zich een 
kapsel van bekende mensen aanmeten. Weten jullie van welke mensen deze kapsels zijn? 
 

 
 

ANTWOORDEN: 
a) Marilyn Monroe 
b) Mathijs van Nieuwkerk 
c) Koningin Maxima 
d) Lady Gaga 
e) Donald Trump 
f) Balkenende 
g) Angela Merkel 
h) Ali B 
i) Bizzey 
j) Chantal Janzen 

  



RONDE 4 Cijfers en letters 
CIJFERS... 

1, 2, 3, 5, 7, 11, 13,...  herkennen jullie deze reeks nog? Iedereen die de beginselen van 

wiskunde heeft meegemaakt herkent hierin de priemgetallen. Onze vraag is: wat is in 

onderstaande 5 opdrachten het volgende getal van de reeks?  

a) Maak de reeks af >>   3 | 2 | 6 | 0 | 9 | -2 | 12 | …. 

b) Maak de reeks af >>    1 | 1 | 2 | 3 | 5 | .… 

c) Maak de reeks af>>    4 | 12 | 36 | 108 | …. 

d) Maak de reeks af >>    1 | 5 | 11 | 19 | 29 | …. 

e) Maak de reeks af >>    -11 | 25 | -36 | 61 | -97 | …. 

EN LETTERS 

Het lijkt wel klinkklare onzin, zo’n zin zonder klinkers. Geef het volledige ‘huiselijke’ 

spreekwoord / gezegde dat je krijgt als je de ontbrekende klinkers invult. Dat leek ons wel 

toepasselijk voor deze Thuis-Blijf-Kwis.  

f) gnhrdsgdwrd 

g) dtsnttsmvrnrhstschrvn 

h) nhshdnvnjnstn 

i) lkhsjhftznkrsj 

j) stwstthsbst 

 

ANTWOORDEN: 
CIJFERS 

a) -4    Om en om +3 -2   
b) 8 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8. 
c) 324     x3 
d) 41 +4 +6 +8 +10 +12 
e) 158 11 +25 = 36 | 25+36= 61 | 36 + 61= 97 | 61 + 97=158   Plus en min wisselt 

EN LETTERS: 
f) Eigen haard is goud waard 
g) Dit is niet iets om over naar huis te schrijven 
h) Een huishouden van Jan Steen 
i) Elk huisje heeft zijn kruisje 
j) Oost west, thuis best 

  



RONDE 5 Straten 
Morgen is het Pasen… en terwijl wij allemaal netjes thuis blijven is er toch al iemand druk op 

pad geweest! De Paashaas heeft namelijk al eieren verstopt in vele straten van de 

voormalige gemeente Lith! In welke straten hebben wij hem gespot? Noem straat èn plaats! 

 

ANTWOORDEN: 
a) Valkappel Lith 
b) Schoolweg Lith 
c) Pastoor Feletstraat Oijen 
d) Langwijkstraat Lithoijen 
e) Molenstraat Lith 
f) Pastoor Roesweg Maren-Kessel 
g) Pastoor van de Weerdtstraat Teeffelen 
h) Pastoriestraat Lith 
i) Molenweg Lithoijen 
j) Oijense Bovendijk Oijen 

  



RONDE 6 Horeca in Emoticons 
De horeca heeft het op dit moment ook moeilijk, daarom zetten we de locale horeca in spotlights. 

Herken jij welke bestaande en oud horecazaken uit de voormalig gemeente Lith worden uitgebeeld 

met emoticons? Dit kan zowel letterlijk als cryptisch zijn. 

 

 

ANTWOORDEN: 
a) Tea Time 

b) Maaszicht 

c) De Poot 

d) De Rode Stuiver 

e) De Sleutel 

f) De Wildse Hut 

g) Bierbrouwerij Oijen 

h) Leeuwerik  

i) Het Raadhuis Lithoijen 

j) Het Lithse bakkertje 

  



RONDE 7 Films en Videoclips 
Met deze coronacrisis zijn we veel thuis aan het werk en moeten daarom geregeld wat ontspanning 

hebben. Hoe makkelijk is het dan om on-line films en videoclips te bekijken. Herken jij uit welke films 

(vraag A - E) en videoclips (vraag F - J) de volgende fragmenten komen? Bij de videoclips hoeft alleen 

de titel van de song vermeld te worden! 

  

ANTWOORDEN: 
a) Back to the future 

b) Bolt 

c) Home alone 

d) Pulp fiction 

e) Scary movie 

f) Arcade 

g) Als het avond is 

h) de Bestemming 

i) Radio Gaga 

j) Pokerface 


