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 Je bent tijdens deze autopuzzelrit een gewone verkeersdeelnemer. Let dus tijdens het  
 rijden op de medeweggebruikers en let goed op wanneer je ergens stil wilt staan. 

 Volg alle voorschriften van het RIVM i.v.m. Covid-19, jullie zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. 
 We verwachten van alle deelnemers dat zij zich aan de regels houden zodat we er samen een 
veilige TOPmiddag van kunnen maken! Vergeet ook je mondkapje niet tijdens bestellen bij de horeca.

 De rit wordt niet op tijd gereden: je kunt het op je gemak doen. We starten vanaf 3 start-
 locaties in tijdblokken van een kwartier, tussen 11:00 en 12:00 uur. De startlocatie kan niet 
worden gewijzigd. Inhalen van mededeelnemers is toegestaan, mits het veilig kan.

 Deelname aan deze autopuzzelrit is geheel op eigen risico. De organisatie kan niet  
 aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade aan voertuigen, personen, relaties of 
anderszins. Zonder autoverzekering wordt de rit afgeraden.

 Elke auto krijgt een eigen nummer. Dit dien je goed zichtbaar achter het voorraam aan de 
 rechterzijde (bijrijder) onderaan te bevestigen. 

 Uitstappen tijdens de rit zal nergens nodig zijn, maar mocht je een luchtje willen scheppen op
 een mooie locatie dan kan dat natuurlijk. Plan zelf de plaspauze in of zorg voor ‘opvang’ in de 
auto. Er zijn géén sanitaire stops onderweg. En wildplassen is niet toegestaan, ook niet in ‘t Wild.

 Bij de routebeschrijving tref je een aantal vragen aan. De antwoorden kun je tijdens de rit 
 noteren op het antwoordvel en na afloop digitaal invoeren op het antwoordformulier op 
www.lithsekwis.nl met gebruik van de pincode van je team. Om 17.00 uur moeten alle antwoorden 
ingeleverd zijn. 

 Naast de vragen doe je onderweg ook een aantal opdrachten. Deze kun je vanuit de auto doen.
 Volg tijdens de opdrachten op locatie de instructies van de organisatie op of lees de opdracht-
borden die duidelijk aanwezig zijn op de opdrachtlocaties. Bij sommige opdrachten noteren wij de 
resultaten, maar soms moet je ook zelf het antwoord noteren, dit staat dan aangegeven. 
Deze antwoorden kun je dan ook op het antwoordvel noteren en achteraf online invullen.  
 
 Om jullie goed alert te houden zijn er grote puzzelstukken verstopt langs de weg. Turf deze 
 op je antwoordvel en vul het totaal aantal achteraf online in bij vraag 38.

 Er is ook een autobingo met 20 foto's die je in de omgeving kunt tegenkomen. Zie hiervoor 
 de BINGO pagina in dit routeboek. Ook deze auto-bingo levert punten op! Het is vraag 39.

 Onderweg kun je bij een aantal horecapunten een versnapering bemachtigen. Per auto worden  
 5 kortingsbonnen (van 1 euro) beschikbaar gesteld waarmee je korting krijgt bij deze 
etablissementen. Maak hier vooral gebruik van, wij gunnen onze lokale horeca ook een SUPERdag!

 Er doen heel veel kinderen mee met Lithse Kwis op Wielen, daarom hebben we voor hen 
 (in de basisschoolleeftijd) een apart puzzelboekje gemaakt. Ook zullen zij na afloop bij de 
finish een presentje krijgen voor deelname aan de tocht.

 De route die je gaat rijden is ongeveer 55 kilometer. De routeaanduidingen, oriënterings-
 punten, zoekobjecten en onderdelen van de routevragen en opdrachten bevinden zich aan 
beide zijden van de weg. De route gaat langs álle dorpen van de voormalige gemeente Lith +  
Macharen. Maak de route af tot je weer bij je startpunt bent. Mocht je de tocht niet kunnen of willen 
afmaken, meld dat dan even via de app. Wij vinken af wie er 'binnen' is.   

 Als je alles gelezen hebt, kun je de woorden die in dit reglement schuin gedrukt staan achter 
 elkaar zetten en dan heb je een zin. Die zin is het antwoord op vraag 37 van deze autopuzzelrit.

Veel plezier en succes!
Organisatie Lithse Kwis Op Wielen   

Rens, Nancy, Martine, Karin, Eva, Carin, Alain

Reglement Lithse Kwis op WielenReglement Lithse Kwis op Wielen
LEES DIT AANDACHTIG DOOR VOOR JE BEGINT!!
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BINGOBINGO

Je ziet hier 20 foto's van dingen die je onderweg tegen KUNT komen. 
Streep de foto's aan die je gezien hebt. Elke juiste foto levert een punt op.  
LET OP: Niet alle foto's zul je op je route zien, streep deze dan ook niet aan, 
want dat levert minpunten op! 
Vul bij vraag 39 op je antwoordformulier, in alfabetische volgorde, de letters
in van de foto's die je hebt gezien en laat de foute foto's weg.
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Startpunt 1:   Startpunt 1:   Het Wargaren 5, Lith, bij Ruijs Reizen

LET OP: -  Tijdens de route kom je langs de weg puzzelstukken tegen. 
  Tel deze , turf ze bij vraag 38 en vul daar ook het totaal in! 
         -  Tijdens de route kom je ook de foto's van de Autobingo tegen.  
  Vink aan wat je gezien hebt en schrijf je antwoord op bij vraag 39!

  1. Opdracht 1. Opdracht  Ruijs Reizen

- Einde weg links 
- Einde weg rechts 
- Bij Kesselsegraaf rechts 

  2. Opdracht2. Opdracht    Eierhandel Ketels

- Linksaf de dijk oprijden

  3. Vraag 3. Vraag  Kesselse Historie

- Linksaf de dijk af en de Achterstraat in

  4. Vraag4. Vraag  Kerkpad

- Einde weg links 
- Rotonde rechtdoor
- Eerste kruispunt rechts
- Eerste weg rechts en meteen weer links, weg volgen
- Eerste weg rechts

  5. Opdracht5. Opdracht   De Sleutel

- Einde weg links en meteen weer rechts
- Voorbij de kerk linksaf
- Na lantaarnpaal nummer 186 rechts 
- Einde weg links de dijk op: Geniet van het uitzicht!

  6. Vraag6. Vraag   Oude Gemeentehuis Maren

- Steek de hoofdweg over
- Einde weg rechts
- Einde weg links

  7. Vraag7. Vraag    Huisnaam

- Einde weg rechts
- Aan de rechterkant van de weg kom je hier langs:

  Horecapunt De Wildse HutHorecapunt De Wildse Hut

- Steek de hoofdweg over en ga meteen rechts de parallelweg op

  8. Vraag8. Vraag   Slim 

- Op de dijk linksaf
- Volg NIET de paardenroute maar rij de eerste scherpe bocht naar links de dijk af

  9. Vraag9. Vraag    Geschiedenis ‘t Wild
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- Steek de provinciale weg over
- Bij T-splitsing naar rechts
- Eerste weg links
- Nogmaals eerste weg links

  10. Opdracht  10. Opdracht  Geitenboerderij van Bergen

- Vervolg na de opdracht de weg naar het noorden
- Ga op de kruising rechtdoor
- Steek de Gortenweg en de Koeltjesweg over

  11. Vraag11. Vraag   Knotwilgen

- Einde weg bij minibieb rechtsaf 
- Ga de straat vóór de kerk rechtsaf
- Rij de Pastoor Roesweg helemaal door en ga aan einde van de weg linksaf
- Ga bij de T-splitsing linksaf

  12. Opdracht 12. Opdracht  Feesttent

- Vervolg de weg richting de tennisvelden en sla bij eerste kruising rechtsaf
- Bij kruispunt met bankje rechtdoor
- Ga rechtsaf de Platerstraat in
- Bij nr 3 aan de rechterkant:

  13. Opdracht 13. Opdracht  Selfie

- Vervolg de weg op de Platerstraat 
- Bij nr 5 aan de rechterkant is

  14. Opdracht 14. Opdracht  Marble Mania

- Einde weg rechtsaf
- Rij na 1400 meter rechts het erf van de boerderij van Leo van Amstel op

  15. Opdracht15. Opdracht   Tractor

- Rij dezelfde weg terug naar Lith

  16. Vraag16. Vraag    Melkfabriek

- Bij kruispunt rechtsaf
- Eerste weg rechtsaf

  17. Opdracht 17. Opdracht  WC-rol bij Sportpark 'De Akkeren'

  18. Opdracht 18. Opdracht  Ei inleveren

Je komt nu bij startpunt 2, dit is tevens het einde van de route voor de 
deelnemers die hier gestart zijn. 

Meld je af bij de organisatie en vul thuis online de antwoorden in op 
www.lithsekwis.nl met gebruik van je pincode.

Ben je bij startpunt 1 of 3 gestart, ga dan verder op pagina 6.
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Startpunt 2:   Startpunt 2:   Valkseweg 17, Lith, bij Sportpark 'De Akkeren'

LET OP: -  Tijdens de route kom je langs de weg puzzelstukken tegen. 
  Tel deze , turf ze bij vraag 38 en vul daar ook het totaal in! 
         -  Tijdens de route kom je ook de foto's van de Autobingo tegen.  
  Vink aan wat je gezien hebt en schrijf je antwoord op bij vraag 39!

  19. Opdracht 19. Opdracht  Behendigheidstest

- Vervolg de Valkseweg 

  20. Opdracht20. Opdracht    Fruithuis

- Einde Valkseweg rechts
- Ga links het bruggetje over en de Schutstraat in
- Bij splitsing links aanhouden
- Rij rechts van het Raadhuis het Prelaat van den Bergplein op

Horecapunt Het RaadhuisHorecapunt Het Raadhuis

  21. Vraag21. Vraag   Raadhuis

- Rij rechtdoor richting de dijk
- Einde weg rechtsaf de dijk op
- Bij splitsing de dijk links aanhouden
- Einde weg rechtsaf de provinciale weg op
- Eerste weg links de dijk op richting jachthaven  
- Volg de richting van de pijl op het bordje WV de Maaskant
- De dijk volgen tot afslag Lutterweg, ga daar rechts
- Volg vanaf daar de rode pijlen naar de zorgboerderij

  22. Opdracht  22. Opdracht  Zorgboerderij De Burgthoeve

- Volg de rode pijlen en rij terug naar de dijk
- Ga rechtsaf op de dijk

  23. Vraag23. Vraag   Natuur

  24. Vraag24. Vraag    Waterzuivering

- Ga bij de uitkijktoren de dijk af naar rechts
- Meteen de kruising oversteken

  25. Vraag25. Vraag   Silo's

- Ga direct na plaatsnaambord Oijen rechtsaf
- Einde weg linksaf
- Bij Heilig Hartbeeld rechts de dijk op
- Je komt nu langs

Horecapunt Snackbar WimkeHorecapunt Snackbar Wimke

  26. Vraag26. Vraag   St. Josef
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- Vervolg de dijk tot het Kasteel van Oijen en volg daar de rode pijlen

  27. Vraag27. Vraag    Kasteel van Oijen

  28. Opdracht 28. Opdracht  Kasteel van Oijen

- Na het bezoek aan het kasteel de weg verder vervolgen
- Volg de richting naar fietsknooppunt 72, rechtsaf de dijk af
- Hoofdweg oversteken
- 2e weg linksaf

  29. Vraag29. Vraag   Bos

- Einde weg links
- Rij bij huisnr 14 links van de weg het terrein op en volg de rode pijlen

Je komt nu bij startpunt 3, dit is tevens het einde van de route voor de 
deelnemers die hier gestart zijn. 

Meld je af bij de organisatie en vul thuis online de antwoorden in op 
www.lithsekwis.nl met gebruik van je pincode.

Ben je bij startpunt 1 of 2 gestart, ga dan verder op pagina 8.
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Startpunt 3:   Startpunt 3:   Hoogoordstraat 14, Macharen

LET OP: -  Tijdens de route kom je langs de weg puzzelstukken tegen. 
  Tel deze , turf ze bij vraag 38 en vul daar ook het totaal in! 
         -  Tijdens de route kom je ook de foto's van de Autobingo tegen.  
  Vink aan wat je gezien hebt en schrijf je antwoord op bij vraag 39!

  30. Opdracht 30. Opdracht  Muziek

- De weg vervolgen
- Op de hoofdweg rechtsaf
- Op de rotonde linksaf
 
  31. Vraag31. Vraag   Brug

- Op scheef kruispunt rechtdoor de Kerkstraat volgen
- Linksaf de dijk op
- Je komt nu langs

Horecapunt BierbrouwerijHorecapunt Bierbrouwerij

- De weg vervolgen
- Eerste weg linksaf
- Hoofdweg oversteken
- Ga na de groene stallen rechtsaf de Hoefstraat in
- Op splitsing rechts aanhouden
- Nogmaals op splitsing rechts aanhouden
- Je ziet nu links op de splitsing een Mariakapelletje

  32. Vraag32. Vraag  Mariakapelletje Teeffelen

- Op T splitsing bij het kapelletje rechts aanhouden
- Linksaf de Beatrixweg op
- Bij rotonde rechtsaf
- Eerste weg linksaf
- Eerste weg rechtsaf 
- Einde weg rechtsaf en gelijk linksaf
- Blijf de Molenweg volgen 
- Je ziet nu aan de rechterkant weer een Mariakapelletje

  33. Vraag33. Vraag   Mariakapelletje Lithoijen

- Blijf de Molenweg volgen
- Ga rechtsaf het terrein van Bas Bouwmaterialen op en volg de rode pijlen

  34. Opdracht  34. Opdracht  Bas Bouwmaterialen

- Vervolg de weg
- Eerste weg rechtsaf, de dijk op
- Einde weg linksaf
- Vervolg de weg richting het Marktplein
- Je ziet hier recht voor je MFA De Snoeck

  35. Vraag35. Vraag   De Snoeck
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- Ga voor de Plus rechtsaf
- Na het schoolplein rechtsaf
- Na de kerk linksaf
- Eerste weg rechts de dijk op
- Op de dijk linksaf
- Je komt nu bij

Horecapunt Bij Ons op den Dijk / Café de PootHorecapunt Bij Ons op den Dijk / Café de Poot

  36. Vraag36. Vraag   Waterpeil

- Ga linksaf de Heuvelwijkstraat in
- Einde weg rechtsaf
- Derde weg rechts naar het Wargaren
- Eerste weg rechts
- Volg rondweg op het Wargaren richting Ruijs Reizen op nr 5

Je komt nu bij startpunt 1, dit is tevens het einde van de route voor de 
deelnemers die hier gestart zijn. 

Meld je af bij de organisatie en vul thuis online de antwoorden in op 
www.lithsekwis.nl met gebruik van je pincode.

Ben je bij startpunt 2 of 3 gestart, ga dan verder op pagina 4.
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Startpunt 1Startpunt 1
 1. Opdracht  1. Opdracht   Ruijs Reizen 

  2. Opdracht2. Opdracht    Eierhandel Ketels     
   

 3. Vraag  3. Vraag  Kesselse Historie
Je rijd hier over een dijk waar in de historie al veel mensen hebben geleefd.
Er zijn tijdens zandwinningen grote stenen opgegraven waarvan men aanneemt 
dat deze aan een tempel uit de Romeinse tijd toe behoorden. Bij deze tempel 
werd waarschijnlijk in 55 voor Chr. door Julius Caesar een slag geleverd met 
de Germanen omdat er vele menselijke resten gevonden zijn met tekenen van 
geweld zoals ingeslagen schedels en gaten van pijlen in de botresten.
Hoe heet het stuk water tegenwoordig, waar men aanneemt dat daar lang 
geleden deze tempel van Kessel heeft gestaan?

 4. Vraag 4. Vraag    Kerkpad
Je passeert hier aan de rechterkant van de weg het Kerkpad. Als je dit Kerkpad 
aan de rechterkant inloopt kom je bij de oude pastorie van Kessel met een heel 
oude begraafplaats. 
Wat is de naam van het Kerkpad volgens het Lithse Padenplan? 

 5. Opdracht  5. Opdracht  De Sleutel

 6. Vraag 6. Vraag   Oude Gemeentehuis Maren
Je komt hier rechts van de weg het oude gemeentehuis van Maren tegen. 
Sinds de Franse bezetting van 1794-1814 waren de dorpen Alem, Maren en 
Kessel, die op de linkeroever van de Maas stroomafwaarts van Lith lagen, drie 
onafhankelijke gemeenten. In 1821 zijn de dorpen gefuseerd tot de gemeente 
"Alem, Maren en Kessel". In de jaren 30 van de vorige eeuw, kwam Alem echter 
op de andere oever van de Maas te liggen en werd daarom in 1958 bij de 
voormalige Gelderse gemeente Maasdriel gevoegd. Maren, Kessel en 't Wild 
werden bij de Noord-Brabantse gemeente Lith ingedeeld.
Hoe heet het proces waarbij Alem op de andere oever van de Maas kwam te 
liggen?

 7. Vraag 7. Vraag    Huisnaam
Wat is de naam van het huis aan de linkerkant van de weg?

 8. Vraag 8. Vraag   Slim 
Wat doen ze hier heel slim? 

 9. Vraag 9. Vraag   't Wild 
Je rijd hier door de kleinste kern van de voormalige gemeente Lith: ‘t Wild. 
‘T Wild ontstond als gehucht in de late middeleeuwen. Lange tijd heeft de 
bebouwing zich volledig geconcentreerd langs de dijk, totdat de Duitse bezetter 
in oktober 1944 de inwoners van ’t Wild beval hun huizen te verlaten, waarna 
praktisch de hele kern met de grond gelijk gemaakt werd. Na de bevrijding 
werd het gehucht weliswaar opgebouwd, maar van de vooroorlogse 
bebouwing bleef slechts één gebouw over.
Welk gebouw in ’t Wild heeft als enige de oorlogsjaren van WOII overleefd?

Vragen en opdrachtenVragen en opdrachten                                AntwoordenAntwoorden

...................................

...................................

...................................

1.1.

2.  2.      (niets invullen)

3.3.

4.4.

5.5.

6. 6. 

7. 7. 

8.8.

9.9.

........

...................................

...................................

...................................

...................................

Madeleine

Lithse Ham

Den Heiligen gang

        B                     

Maaskanalisatie

De Waterlaat

Slopen

De Wildse Hut
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 10. Opdracht  10. Opdracht   Geitenboerderij van Bergen  
       
 11. Vraag  11. Vraag  Knotwilgen
Hoeveel knotwilgen staan hier, bij elkaar opgeteld, aan beide kanten van de 
weg tussen het bord ‘zone 60 herhaling’ en het plaatsnaambord Maren-Kessel?

 12. Opdracht  12. Opdracht  Feesttent

  13. Opdracht 13. Opdracht  Selfie

  14. Opdracht 14. Opdracht  Marble Mania

 15. Opdracht  15. Opdracht  Tractor van Amstel

 16. Vraag 16. Vraag   Melkfabriek
De oude melkfabriek, zo wordt dit gebouw in Lith en omgeving genoemd. Het 
is gebouwd in 1918 en deed dienst als melkverwerkingsbedrijf voor het dorp 
en de directe omgeving. Het belang van deze fabriek was groot voor alle 
boeren uit de omgeving, zij lieten hier hun melk gezamenlijk verwerken tot 
consumptiemelk, boter en kaas.
Wat is de volledige oude naam van deze fabriek?

  17. Opdracht 17. Opdracht  WC-rol bij Sportpark 'De Akkeren'

  18. Opdracht 18. Opdracht  Ei inleveren

Startpunt 2Startpunt 2
  19. Opdracht 19. Opdracht  Behendigheidstest

 20. Opdracht  20. Opdracht  Fruithuis

 21. Vraag 21. Vraag    Het Raadhuis
Het raadhuis heeft dienst gedaan als gemeentehuis tot 1939, het jaar waarin 
Lithoijen bij de gemeente Lith werd gevoegd. Daarna is het gebruikt als 
woonhuis tot 2004, het jaar waarin het raadhuis grondig gerestaureerd werd 
tot restaurant, een functie die het tot op heden heeft.
Het raadhuis is een rijksmonument met een statige monumentale dubbele trap 
die naar de eerste verdieping leidt.
Hoe noemt met deze ‘eerste etage’ ook wel?

 22. Opdracht  22. Opdracht  Zorgboerderij de Burghthoeve

 23. Vraag 23. Vraag   Natuur 
Hoe heet het natuurgebied aan linkerkant?

 24. Vraag 24. Vraag   Waterzuivering 
Wat is Big Brown Data? ( dit woord bestaat uit 4 letters)

Vragen en opdrachtenVragen en opdrachten                                AntwoordenAntwoorden

........

...................................

...................................

10.10.

11.11.

12.12.

13.  13.  (foto naar  lithsekwis@gmail.com)

14.14.    (niets invullen, dat doen wij !)

15.15.

16.16.

17.17.    (niets invullen,dat doen wij !)

18.18.    (niets invullen, dat doen wij !)

19.19.    (niets invullen, dat doen wij !)

20.20.

21. 21. 

22.22.

23.23.

     24.     24.

.....

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

....................

A

63 (34 links + 29 rechts)

Marense vlag

B

Stoomzuivelfabriek 
De Maaskant

Elstar

Beletage

Oranje

Hemelrijkse Waard

Poep
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25. 25. 

26.26.

27.27.

28.A         B28.A         B

       D         E       D         E

29. 29. 

30.30.

31.31.

   25. Vraag 25. Vraag   Silo's
Hoeveel silo’s staan er bij de boerderij op nummer 9 links van de weg?

 26. Vraag 26. Vraag   St. Josef
In de 19de eeuw is St. Josef gebouwd als Liefdegesticht. Het doel was om in het 
gebouw Katholiek basisonderwijs te gaan geven en om oude en ziekelijke men-
sen te gaan verzorgen. Het geheel werd geleid door de Zusters van Liefde, die 
zelf in het klooster woonden. Uiteindelijk kochten de zusters in 1950 het hele 
complex over en openden ze een bejaardenhuis. De laatste vier zusters verlie-
ten in 1993, precies 100 jaar nadat de eerste acht zusters naar Oijen kwamen, 
het dorp.
De oorspronkelijke bouw werd gestart na een flinke financiële injectie van 
twee bemiddelde gezusters. Wat was de achternaam van deze twee zussen?

 27. Vraag  27. Vraag  Kasteel van Oijen
In 1361 werd dit kasteel gebouwd in opdracht van Maria van Brabant, 
dochter van Hertog Jan III van Brabant. In de middeleeuwen stond naast de 
huidige gebouwen, in het weiland met de fruitbomen, een groot kasteel. 
In 1511 sloopten 200 mannen het kasteel, in tien dagen tijd. Het oude kasteel 
is nog niet helemaal verdwenen. De funderingen zitten nog in de bodem. Johan 
van Gendt bouwde in 1594 op deze funderingen een nieuw kasteel op de plek 
van de voorburcht. In 1825 werden voor het kasteel twee gebouwen neerge-
zet, het Westelijk en het Oostelijk Neerhuis. Hierin werden de twee lage ronde 
hoektorens van het kasteel opgenomen. In 1837 liet de Eindhovense fabrikant 
Josephus Smits het eigenlijke kasteel afbreken, maar behield de jachtrechten 
en verpachtte de nog bestaande gronden. De gebouwen uit 1825 en de muur 
ertussen bleven staan.
Tegenwoordig is een vereniging eigenaar van de gebouwen en de grond.
Wat is de naam van deze vereniging?

 28. Opdracht  28. Opdracht  Kasteel van Oijen

                  CC

 29. Vraag 29. Vraag   Bos
Hoe heet het bos aan de linkerkant van de weg? 

Startpunt 3Startpunt 3

 30. Opdracht  30. Opdracht  Muziek

 31. Vraag 31. Vraag   Brug 
Je ziet hier rechts de ophaalbrug over het Burgemeester Delenkanaal. 
De vorige brug stamde uit 1964 maar is in 2009 vervangen zodat er voortaan-
hogere schepen konden passeren.  
Wat voor soort brug stond er tussen 1964 en 2009 op deze plaats?

Vragen en opdrachtenVragen en opdrachten                                AntwoordenAntwoorden

...................................

............

...................................

...................................

...................................

...................................

.....

............

............ ........................

Smits van Oyen

Amalia

(You take me in the meeling, 
Exploit, Strike 2)

YES

Oijense Bos

Natuurmonumenten

Hefbrug

14

Harold Harry

Elsa Akeem
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 32. Vraag 32. Vraag    Mariakapelletje Teeffelen
Dit kapelletje is gebouwd na het 40-jarig priesterfeest van pastoor Van Sleeu-
wen. Ooit lag er een gemetseld bruggetje in dezelfde stijl als het kapelletje over 
de sloot die destijds vóór het kapelletje lag. Met de ruilverkaveling in 1956 en 
de vergroting van de driesprong waar dit kapelletje nog steeds staat, werd de 
sloot àchter het kapelletje gelegd en was het bruggetje niet meer nodig.
In welk jaar werd dit kapelletje ingewijd?

 33. Vraag 33. Vraag   Mariakapelletje Lithoijen
Je ziet hier rechts van de weg een kapelletje met een beeld van de vermaarde 
beeldhouwer Piet Verdonk. Het kapelletje is gebouwd ter gelegenheid van het 
40-jarig priesterfeest van pastoor Meijs. Het heeft een zandstenen Mariabeeld.
Welke ‘Onze Lieve Vrouw’ wordt hier afgebeeld?

 34. Opdracht  34. Opdracht  Bas Bouwmaterialen

 35. Vraag  35. Vraag  De Snoeck
Sinds 2018 heeft Lith een prachtige nieuwe accommodatie aan het marktplein, 
midden in het dorp : MFA ‘De Snoeck’. 
Vroeger was dit het gemeentehuis. De raadzaal van dit gemeentehuis is een 
keer helemaal afgebrand. De brandweerkorpsen van Lith, Maasdonk en Oss 
kwamen destijds snel ter plaatse en konden zo voorkomen dat de rest van het 
gemeentehuis afbrandde, maar de rook- en waterschade was groot.
In welke jaar was deze brand?

  36. Vraag36. Vraag   Waterpeil
De Waterpeilmeter "Lith Dorp" van Rijkswaterstaat, die hier rechts van de weg 
staat, geeft de actuele waterstand van de Maas in Lith weer.  
Wat was in de afgelopen maand (februari) de hoogst gemeten stand? 
(in meters met 2 cijfers achter de komma)

 37. Vraag 37. Vraag   Zin

  38. Opdracht38. Opdracht   Puzzelstukken 
Je kunt hier de puzzelstukken turven. 
Vul het totaal in op je online antwoordformulier. 

 
 39. Opdracht  39. Opdracht  AUTO-BINGO
Schrijf in alfabetische volgorde de letters op van de foto's die je onderweg 
bent tegengekomen. Je krijgt 1 punt per goede letter. Schrijf je een letter op 
van een foto die je niet langs de route kan hebben gezien, dan wordt daar een 
minpunt voor gerekend!  

 40. Opdracht  40. Opdracht  Auto versieren

Vragen en opdrachtenVragen en opdrachten                                AntwoordenAntwoorden

...................................

...................................

..........................................................................................................

...................................

32.32.

33.33.

34.34.

35. 35. 

36.36.

38.38.      Totaal

39.39.  

40.40.    (niets invullen, dat doen wij !)

..........................................................................................................

..........

  ....................................

  ....................................

...................................

...................................

Fatima

1993

Je kunt een autopuzzelrit niet zonder auto rijden

 (Zagen)
C

B C D E F H I J K N O P Q S T
      

(A G L M R niet!)

4.65 m  (op 2-2-2021)

1944
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