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Teams Lithse KwisTeams Lithse Kwis 

1. Deze x een andere naam 
2. Hoe zullen wij ons noemen? 
3. Gennipjes 
4. K'wist ut wel 
5. Familie Knots 
6. Quaranteam 
7. CV Goed Zat girls 
8. Jezuskwistus 
9. Lopend buffet 
10. Net in Lith 
11. Per Seconde Grijzer
12. Blije Bakkêssé
13. Jan Janssen en de kinderen
14. Warme chocomel met slagroom en 

marshmallows 
15. Twee fout toch een acht
16. ‘t Lopt vur ginnen 1,5 meter!
17. Per Seconde Grijzer 
18. Krêk op tijd 
19. Fifty fifty 
20. SC badapen 
21. FC Laminaat 
22. De Langwijk 
23. Quiz 't wel 
24. De bende van ellende 
25. Tussen Maas en Linge 
26. De Feestbeesten 
27. Meiden met een kwissie 

28. Oijens kwartet 
29. De buurtjes 
30. Spoken 
31. Den Hamdijk
32. WZPWZDB 
33. 5394 
34. Carbagerunners 
35. #ZGAN 
36. Familie Koelen 
37. Het Jigsawteam 
38. Daar zit 'n wieltje los 
39. 1,5 baby! 
40. De Kerstmutsen 
41. Quarenteam 
42. Wan ballentent 
43. Klore'n onzin 
44. Borrelavond Lithoijen 
45. Ge Kunt Me Wa 
46. de Haantjes 
47. Mijn naam is haas 
48. Marens spulleke 
49. Boerenbende 
50. Take The RISK 
51. We hebben ons best gedaan 
52. Kwispelturig 
53. Gewoon voor de lol 
54. Mert
55. De draai kaars 
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Vraag 1.1 De afgelopen coronatijd hebben we verschillende lokale evenementen gemist. Ben jij hier alles al 
over vergeten? Of kun je je nog veel herinneren?

A. Op welk lokaal evenement werd dit drankje veel verkocht?  

______________________________________________________________________________

B. Naar welke persoon (voor en achternaam) is het Eagle Eye festival vernoemd?

______________________________________________________________________________  

C. Tijdens Aktiepop werd altijd een rommelmarkt gehouden, echter is men met deze traditie 
gestopt. In welk jaar werd de laatste rommelmarkt gehouden? 

______________________________________________________________________________

D. Wat was de entreeprijs voor de openluchtviering Love, Peace & Happiness tijdens het open-
lucht festival Woodstock op het Plein?

______________________________________________________________________________

E. Welke koninklijke hoogheid was 'aanwezig' bij het kasteel in Oijen tijdens de Lithse Kwis op 
Wielen 2021?

______________________________________________________________________________

Alexia en koningin Maxima wisselen regelmatig kledingstukken uit. 
Op welke twee data droegen zij hetzelfde kledingstuk tijdens het jaarlijks terugkerende oranje-
feest in april (dd-mm-jjjj)?

A: Op welke datum droeg Maxima dit kledingstuk?

_____________________________________________________________________________

B: Op welke datum droeg Alexia dit kledingstuk?

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

C. Tijdens Aktiepop werd altijd een rommelmarkt gehouden, echter is men met deze traditie 

Vraag 1.2

DE VRAGENDE VRAGEN

Mennus

Bart van de Wetering

2013

een bloem

Amalia of Harry

30-04-2004 

27-04-2018 
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Hieronder zie je 5 luchtfoto’s van locaties waar evenementen in onze mooie dorpen 
plaatsvonden. Kunnen jullie aangeven welk evenement bij welke locatie hoort?

A: _____________________________________________________________________________

B: _____________________________________________________________________________

C: _____________________________________________________________________________

D: _____________________________________________________________________________

E: _____________________________________________________________________________

Wie hebben deze mannen met elkaar gemeen?

_____________________________________________________________________________

Vraag 1.3
plaatsvonden. Kunnen jullie aangeven welk evenement bij welke locatie hoort?

Vraag 1.4

Kindervakantieweek, kvw, polderkamp, kindervakantiewerk

Eagle Eye

Kindervakantieweek, kvw, polderkamp, kindervakantiewerk

Mennus

Zeskamp

Sinterklaas
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Ieder jaar vindt de Zeskamp in Lith weer plaats. Helaas gooide corona roet in het eten voor de 
zeskamp voor volwassen. Echter deden er wel drie kinderteams mee gekleed in de kleuren rood, 
geel en blauw. Ze eindigden op 3 verschillende plaatsen en hadden allemaal een mascotte. 

We weten de volgende dingen: 
1. Team blauw eindigde op de 3de plaats.
2. Het team dat 1ste werd had geen beer als mascotte. 
3. Het rode of gele team had de leeuw als mascotte
4. De panda was de mascotte van het team dat op de 2de plaats eindigde. 
5. Als team rood niet als 3de was geëindigd, had dit team wel de panda als mascotte.  

A. Welk team had de zeskamp gewonnen?

______________________________________________________________________________

B. Welke mascotte had het winnende team?

______________________________________________________________________________

Nederlandse verjaardagen worden vaak gevierd met veel visite, pratend over koetjes en kalfjes 
onder het genot van kaas en leverworst en natuurlijk ook een verjaardagstaart! 
Heb jij deze gezellige verjaardagen gemist? 

A: Gelukkig mochten er de laatste tijd nog 4 gasten thuis uitgenodigd worden, zo ook in huize 
‘van Lith’: De vijf familieleden Karel, Jason, Sofie, Peter en Nicky, zitten rond de tafel en kijken 
naar de mooie verjaardagstaart. Maar wie is er nu eigenlijk jarig? 

______________________________________________________________________________

B: Karel is de vader van Nicky, Jason is de zoon van Sofie, 
Peter is de broer van Karel en Nicky is de zus van Jason. 
Wat is Sofie dan van Peter? 

____________________________________________________________________________

Vraag 1.5

Vraag 1.6

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

geel

leeuw

Jason

Schoonzus
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Vraag 1.7 In onze dorpen worden regelmatig evenementen georganiseerd waar we trots op mogen zijn. 
Tijdens welke evenementen zijn onderstaande foto's gemaakt?

A: __________________________

____________________________

B: __________________________

____________________________

C: ________________________________________________

D: ________________________________________________

E: ________________________________________________

          Aktiepop  (Aktiefix is niet goed)

        Wandeldriedaagse

    
     
          Mennus

         

Eagle Eye    Woodstock
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Het nieuws stond volop in het teken van corona. Sommige mensen volgden dit op de voet, ter-
wijl anderen het nieuws compleet negeerden.

Vraag A t/m I: Geef de voor- èn achternaam van de bovenstaande nieuwslezers. 
Vraag J: Van welk nieuwsprogramma zijn zij bekend?

A: ___________________________________  F: _____________________________________

B: ___________________________________  G:_____________________________________

C: ___________________________________  H:_____________________________________

D: ___________________________________  I:______________________________________

E: ___________________________________  J:______________________________________

Vraag 1.8

A B C

D E F

G H I

C

G

J

Winfried Baijens

Astrid Kersseboom

Noraly Beyer

Malou Petter

Amber Brantsen

Jeroen Overbeek

Rob Trip

Annechien Steenhuizen

Simone Weimans

NOS nieuws/ NOS journaal
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Vraag 1.9 Sommige mensen hebben dit helemaal niet gemist, maar anderen kunnen niet zonder: sporten. 
Hieronder wat vragen over diverse sporten:

A: Welk Engels woord gebruikt men voor opslag bij tennis en volleybal? 

________________________________________________________________________________

B: Op welke ondergrond wordt getennist op Wimbledon?

________________________________________________________________________________

C: Bij welk racketspel sla je de bal tegen de muur?

________________________________________________________________________________

D: Wat wordt gezien als de hoogst haalbare autosportklasse?

________________________________________________________________________________

E: Welke sport staat centraal tijdens het Zwarte Cross festival?

________________________________________________________________________________

F: Welke trui mag de wereldkampioen wielrennen dragen? 

________________________________________________________________________________

G: Onder welke sport vallen dammen, scrabble en bridge?

________________________________________________________________________________

H: Wat zeg je tegen je tegenstander als openingszin bij het schermen?

________________________________________________________________________________

I: Welke sport kun je in het drop Lith niet bij een vereniging beoefenen? Kies uit tafeltennis, 
judo, handbal  en badminton

________________________________________________________________________________

J: Welke kleur band komt na de groene band bij judo?

________________________________________________________________________________

Service of serve

Gras

Squash

Formule 1

Motorsport/motorcross

Regenboogtrui

Denksport

En garde

Judo

Blauw
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Carnavalsoptochten hebben we allemaal ook erg gemist.
Hoeveel verschillen kun jij vinden tussen de onderstaande fotos? 

______________________________________________________________________________

Vraag 1.10

11 of elf
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Vraag 1.11 Wat we allemaal toch wel erg gemist hebben is het lekker chillen op het terras. 
Van welke horecagelegenheid in de voormalig gemeente Lith is dit het terras?

A: __________________________

____________________________

B: __________________________

____________________________

C: ________________________________________________

D: ________________________________________________

E: ________________________________________________

          Het Oude Raadhuis

        Wimke

    
     
          De Wildse Hut

         

Lithse Bakkertje   Oud-Maren
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Vraag 1.12

A: ___________________________  B: __________________________ C:________________________

D:____________________________ E: _________________________ F:__________________________

G: ___________________________  H:_________________________  I:__________________________

        J:____________________________

Op vakantie gaan naar verre oorden, dat zat er tijdens de lockdowns helaas niet in. Toch zijn er 
zulke iconische gebouwen waarvan je vast wel weet waar dit gebouw staat zonder er naar toe te 
zijn geweest. 

Geef van elk lego bouwwerk aan in welke stad het hierop gebaseerde gebouw staat.

Alnwick        Barcelona         Washington D.C.

Dubai        Agra      Parijs

Londen        Sydney      New York

        Schiedam
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Afgelopen periode hebben we veel gemist, maar ook veel in overvloed gehad. 
Hieronder staan eerst 5 logo’s van dingen die we vaak gezien/gebruikt hebben gevolgd door 5 
logo’s van dingen die we gemist hebben. Kunnen jullie raden waar deze logo’s van zijn?

A: ___________________________________  F: _____________________________________

B: ___________________________________  G:_____________________________________

C: ___________________________________  H:_____________________________________

D: ___________________________________  I:______________________________________

E: ___________________________________  J:______________________________________

Ook hebben we het reizen enorm gemist. De vele mooie landen met elk hun eigen cultuur en 
munteenheid. Hieronder zie je 5 geldbriefjes. Kunnen jullie ons vertellen van welk land deze zijn?

A: ___________________________________  D: _____________________________________

B: ___________________________________  E:_____________________________________

C: ___________________________________  

Vraag 1.14

Vraag 1.13

 Bol.com

Thuisbezorgd

PLUS

Zoom

Page toiletpapier

KLM

CBR

Veldhazen

Sportschool Lith

Hooghuis

China           Rusland

Marokko          Nieuw-Zeeland

Argentinië
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Wat hebben we het toch gemist de afgelopen tijd: lekker knuffelen met iedereen die je lief is! 
Gelukkig konden we onbeperkt knuffelen met al onze knuffelbeesten! En geloof maar dat een 
aantal bekende Nederlanders dat ook hebben gedaan… Sommigen hebben zelfs zoveel geknuf-
feld dat de beestjes op hun gingen lijken! 

Zien jullie welke bekende Nederlanders hier in knuffelbeesten zijn veranderd? Wij zoeken hun 
voor- èn achternaam! 
Hint: het beestje heeft iets met de persoon te maken…

A: __________________________

____________________________

B: __________________________

____________________________

E: ________________________________________________

C: __________________________

____________________________

D: __________________________

____________________________

Vraag 1.15

Rintje Ritsma 
(Beer van Lemmer)

Paul de Leeuw

Ria Valk Linda de Mol

Ronald Koeman
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Vraag 1.16 Hoewel er veel niet kon in coronatijd, was er gelukkig ook iets wat wel heel goed kon: wandelen! 
We hopen dat jullie dit ook veelvuldig hebben gedaan in onze mooie omgeving. Als je onder-
staande route loopt dan kom je maar liefst 10 Rijksmonumenten tegen. 

Deze monumenten hebben allemaal een officieel nummer in de vorm van een getal van 5 of 6 
cijfers. Zoek deze getallen op en tel ze bij elkaar op. Het antwoord op deze vraag is de uitkomst 
van deze optelsom, een getal van 7 cijfers.

Adres Rijksmonument:   Nummer:
1. Maren-Kessel, Kerkpad 3  ..  ..  ..  ..  .. ..  
2. Maren-Kessel, Kesselse Dijk 11 ..  ..  ..  ..  .. ..  
3. Lith, Lithse Dijk 50   ..  ..  ..  .. ..  
4. Lith, Lithse Dijk 6   ..  ..  ..  .. ..  
5. Lith, Molenstraat 44   ..  ..  ..  .. ..  
6. Lithoijen, Prelaat van de Bergplein 2 ..  ..  ..  ..  .. ..  
7. Lithoijen, Weisestraat 1  ..  ..  ..  ..  .. ..  
8. Oijen, Hamstrastraat 3   ..  ..  ..  .. ..  
9. Oijen, Oijense Bovendijk 39  ..  ..  ..  .. ..  
10. Oijen, Oijense Bovendijk 34  ..  ..  ..  .. ..  
                                                                                                           
Totaal nummers opgeteld:   .. .. .. .. .. .. .. ..   

We hebben nauwelijks kunnen vliegen naar verre vakantiebestemmingen, maar we hebben 
wèl Nederland kunnen ontdekken met z’n allen! Zo waren wij afgelopen zomer in verschillende 
Nederlandse steden te vinden en daar troffen we onderstaande wegwijzerborden aan. 
In welke steden waren wij op bezoek?
Let op: de afstanden in kilometers zijn hemelsbreed gemeten!!

A:_______________________        B:_____________________            C:______________________

D:_______________________        E:_____________________   

Deze monumenten hebben allemaal een officieel nummer in de vorm van een getal van 5 of 6 

Vraag 1.17

5 1  6  5 7 8
5 2 6 4 5 3
2 5 9 1 2
2 5 9 1 1
2 5 9 1 3
5 1 6 5 7 3
5 1 6 5 8 3
2 5 9 1 4
2 5 9 1 6
2 5 9 1 5

2 2 3 1 6 6 8

Amsterdam Dordrecht Emmen

Heerlen Oss
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Vraag 1.18 De sportscholen waren lange tijd dicht waardoor velen van ons de lichaamsbeweging wel 
hebben gemist en de coronakilo’s eraan vlogen... 
Zaten jullie ook lekker te snacken voor de TV? Dan weet je deze vraag vast wel te beantwoorden! 
Zet onderstaande producten op oplopende volgorde van aantal calorieën, alles op basis van 
100 gram of 100 ml:

A. Duyvis Gezouten Cashewnoten   100 gr  
B. Dr Oetker Casa di Mama Pizza Salame  100 gr  
C. Coca Cola Light     100 ml 
D. Stegeman Fijne Cervelaatworst   100 gr  
E. Lays Superchips Paprika    100 gr  
F. Maaslander belegen 48+ kaas   100 gr  
G. DubbelFrisss Ice Tea Mango & Perzik  100 ml 
H. Carbonell Groene olijven zonder pit  100 gr  
I. Verkade Hazelnoot Chocolade Letter  100 gr
J. Hoegaarden Wit Bier    100 ml

Zet de postie van ieder product achter de letter, van laag naar hoog bijvoorbeeld A:10, B:8 etc. 

A:_____B:_____C:_____D:_____E:_____F:_____G:_____H:_____I: _____J:_____

Dat muziek veel emoties kan losmaken is niets nieuws. Er zijn zoveel liedjes geschreven over 
gemis, loslaten, afscheid. Omdat deze kwis in het teken staat van gemis zoeken we naar tien 
liedjes/artiesten die dit thema gekozen hebben in hun repertoire. De titel of de artiest zijn om-
schreven, zoek alle 10 de letters en vind de oplossing op deze muziekvraag.

A: Dit prachtige lied over ‘missen’ van een Nederlandse zangeres die meedeed aan ‘de beste 
singer-songwriter’ in 2013 raakt nog steeds velen. Neem de laatste letter van haar achternaam.

B: Een bekende Belgische band bestaande uit 2 broers heeft ook een nummer geschreven met 
dit thema waar ze een vriend in betrokken hebben. Neem de eerste letter van de titel van dit 
nummer.

C: ‘Alles gaat voorbij’ is een lied geschreven door een duo. Neem de eerste letter van dit duo. 

D: Dat het ‘moeilijk is om afscheid te nemen van gisteren’ is door een Amerikaanse zanger mooi 
vertolkt. Neem de eerste letter van zijn voornaam.

E: ‘Zonder vaarwel’ is de titel van een lied van een Nederlandse volkszanger. Neem de op een na 
laatste letter van zijn voornaam.

F: Droom niet dat het voorbij is….. Deze zin komt vrij vertaald uit een lied van een band. Neem de 
laatste letter van deze band.

G: ‘I got dust on my shoes, nothing but teardrops’ is een zin uit een lied. Neem de laatste letter 
van de voornaam van de zanger van dit lied.

H: Het meest gedraaide nummer bij afscheid is van A. Bocelli. Neem van de titel van dit nummer 
de eerste letter.

I: Marco Borsato heeft dit nummer in een speeltuin opgenomen. Neem van de titel de eerste 
letter.

J: Blof omschrijft met dit lied (in één woord) ‘een plek verlaten’. Neem van de titel de eerste 
letter.

Zet alle letters achter elkaar en lees van achter naar voren wat er staat en vul dat antwoord in:

______________________________________________________________________________

A. Duyvis Gezouten Cashewnoten   100 gr  
B. Dr Oetker Casa di Mama Pizza Salame  100 gr  

D. Stegeman Fijne Cervelaatworst   100 gr  
E. Lays Superchips Paprika    100 gr  

H. Carbonell Groene olijven zonder pit  100 gr  

Vraag 1.19

       10         5       1      7    8   6  2 4 9 3

620 kcal
238 kcal
2 kcal
484 kcal
524 kcal
384 kcal
27 kcal
164 kcal
558 kcal
45 kcal

Maaike Ouboter

Afscheid van een vriend

Acda en de Munnik

Jason Mraz

Frans Bauer

Crowded House

Bruce Springsteen

Time to say goodbye

Afscheid nemen

Weggaan

Omdraaien krijg je : WAT EEN JAAR
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Vraag 1.20 Als we ergens tijd voor hadden, dan was dat wel puzzelen. Ben jij nog goed in vorm? 
Zoek de onderstaande woorden en maak van de overgebleven letters een woord.

KOOR
TRIP
LOPEN
KNUFFEL
BEACH VOLLEY
WOODSTOCK
MENNUS
FESTIVAL
ZESKAMP
EAGLE EYE
AKTIEFIX
KWIS
KILOS
SPEL
TOILETROL
BAKFIETS
JAARMARKT
SINT
SAMEN
CARNAVAL
HAND
SKI
SNOT
FEEST
SCHOOL 
MIS
GEARMD
KUS

Maak van de overgebleven letters een woord:

______________________________________________________________________________

O

Zoektoochtjes  

-----------

-----------

-----------

-----------
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Opdracht 1 Kerk. Concerten
A. Op welke Nederlandse wateren werd dit concert opgenomen?  

B. Wat is de naam van dit festival?

C. Welke band gaf hier een optreden in coronatijd?

D. Wat is de locatie waar het concert op de foto is opgenomen?

E. Op welke datum was dit? (antwoord noteren als DD-MM-JJJJ)

Slagerij Ebergen. Wat voor vlees hebben we in de kuip? 
Welk vlees komt niet van een varken?

Sporthal. Santa Whisper:
De familie van Lith woont op de Lithse Dijk nummer 11 in Lithoijen. Peter, de oudste zoon van 
het gezin, vaart op het pont in Lith. De dochter Annemiek zit bij de Lithoijense fanfare. Het 
jongste kind Klaas zit in Lith op het kinderdagverblijf.
Hoe heet de oudste zoon?  Hoe heet de dochter?         
Hoe heet de jongste zoon?

LOT tassen. Shop till you drop ... 
Welke tas/ merk is van een winkel die (helaas) niet meer bestaat?

Geocaching. 
Wij hebben een unieke Lithse Gemis(t) Kwis cach verstopt op de coördinaten:
51.A051B0,C.D38872
Vervang de letters in deze coördinaten door cijfers met aanwijzingen die je onderweg hebt 
gevonden. A=8, B=0, C=5, D=4
Vind de cach op deze coördinaten en noteer je antwoord: 

Marktplein. Puzzelen. 
Kan je het volgende cijfer raadsel oplossen?
A x B – C + D x E / F =

Fith in Lith. Wie is de fitste van Lith?
Vraag a: Hoeveel weegt deze barbell in totaal?
Vraag b: Van wie is dit het PR gewicht? Sebastiaan of Wilbert?

Café De Poot. Opgeruimd staat netjes.
Wat missen we ten opzichte van het vorige kleedje?

Café Hertog Jan. Bierpong.
Men kon 0 t/m 12 punten behalen. 

Pastoriestraat. Daar zit muziek in.....
Welke band zit er in dit busje?

Opdracht 2

Opdracht 3

Opdracht 4

Opdracht 5

Opdracht 6

Opdracht 7

BUITENOPDRACHTENBUITENOPDRACHTEN

Opdracht 8

Opdracht 9

Opdracht10

Kagerplassen  (Martin Garrix- live on Dutch Waters)

Eurosonic Noorderslag 2021 (ESNS)

DI-RECT  (in het Omniversum)

Paleis Soestdijk  (Racoon)

27-04-2021 (Streamers in Paleis Noordeinde)

     C

                      Peter              Annemiek 
     Klaas

        STEPS

       LGK21

   (8 x 3) - 20 + (3 x 9  / 5 ) =  9,4

            203  kg
             Sebastiaan

      Kruis, kruisbeeld, houten Jezuskruis etc.

    Scores:  23 x 0 pnt, 2 x 6 pnt, 1 x 8 pnt, rest 1 t/m 5 pnt

    BZB, Band Zonder Banaan


