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SpELREgELS
Spelregels Dorpskwis Lierop 2018

1. Algemeen
De organisatie is in handen van Stichting Dorpskwis Lierop.
Onderstaand reglement is van toepassing op alle deelnemers die deelnemen aan de Dorpkwis Lierop 2018

2. Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website www.dorpskwislierop.nl. Let op VOL = VOL!

Het inschrijfgeld (40 euro) dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL53 RABO 0330 1076 58 
ten name van ‘Stichting Dorpskwis Lierop’ onder vermelding van je ludieke teamnaam. Pas wanneer we de 
betaling hebben ontvangen is de aanmelding definitief.

Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

3. Teams

De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 8 tot 12 personen. 

Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain dient het telefoonnummer en 
het e-mailadres opgegeven te worden.

De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per e-mail en uitsluitend met de
teamcaptain.

Deze teamcaptain van het team is woonachtig in Lierop en is minimaal 18 jaar. 

De werkplek van een team tijdens de kwis bevindt zich op één adres in Lierop en alle teamleden nemen deel 
vanuit deze locatie aan de dorspkwis. Dit adres dient kenbaar te zijn bij de organisatie.

De teamcaptains worden vooraf geïnformeerd tijdens een zgn. Teamcaptainsbijeenkomst. Hiervoor worden 
ze per mail uitgenodigd. Deelname aan deze bijeenkomst is verplicht.

4. Deelnemen

De teamcaptain haalt op zaterdag 6 oktober 2018 om 16.30 uur een kwisboek op, op een nog nader te
bepalen locatie. 

Het kwisboek dient uiterlijk om 20.30 uur weer ingeleverd te worden bij de Vurherd.

Teams die hun kwisboek niet binnen de gestelde tijd ophalen of later dan 20.30 inleveren, worden
uitgesloten van de competitie en worden niet meegenomen in de prijsuitreiking. Restitutie van het
inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing. 

Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het kwisboek eenduidig, op de juiste plaats op het 
antwoordenblad en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren met blauwe of zwarte 
pen. Het boek mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier als bij aanvang, met de juiste 
paginavolgorde en volledig, ingeleverd worden. Bij het niet op de juiste wijze inleveren kan diskwalificatie 
volgen.

Alle teams dienen tijdens de prijsuitreiking herkenbaar te zijn als één team.



5. Puntentoekenning en uitslag

De Dorpskwis Lierop bestaat uit 10 categorieën. 

De gegeven antwoorden worden door de organisatie direct na afloop van de kwistijd op hun juistheid 
beoordeeld.

Slecht leesbare antwoorden leveren geen punten op.

Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal 
aantal behaalde punten. Teams die het kwisboek niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de 
kwisuitslag opgenomen. 

Bij een gelijk aantal punten in de eindstand is het tijdstip van binnenkomst voor het inleveren van het 
kwisboek bepalend.

6. Uitslag

Alle deelnemende teams worden verwacht op de prijsuitreiking bij de Vurherd op zaterdag 6 oktober 
2018. De zaal van de Vurherd is geopend vanaf 20.30 uur.

De antwoorden worden uiterlijk 14 dagen na de prijsuitreiking op de website gepubliceerd.

De uitslag van de dorpskwis is bindend en staat niet ter discussie.

7. Prijzen

De organisatie stelt een geldprijs ter beschikking voor het winnende team. Dit bedrag kan alleen toe-
gekend worden aan een goed doel of een Lieropse vereniging of stichting.

8. Tenslotte

De organisatie van de Dorpskwis Lierop is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deelname.
Deelnemen aan de kwis is geheel op eigen risico.

Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in Lierop te bezoeken voor het beantwoorden 
van vragen. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie 
constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende 
team 50 punten in mindering krijgen. Een elektrische fiets is toegestaan.

Wanneer je deel gaat nemen aan het verkeer volg dan de verkeersregels en zorg desnoods voor 
hesjes en andere verlichting, zodat je goed zichtbaar bent voor overige verkeersdeelnemers. 

Op deelname aan de Dorpskwis Lierop is de Algemene Nederlandse wet- en regelgeving van toe-
passing. Wij vragen speciale aandacht voor inachtneming van verkeersregels, privacy, ordeverstoring 
en dergelijke.

Overtreding van wetten en regels kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Sportiviteit staat voorop. Belemmer elkaar niet in het maken van opdrachten.

Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een 
bindende beslissing te nemen.

Succes maar vooral ook veel plezier!
Organisatie Dorpskwis Lierop
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ANTWOORDEN

Zuuk ut mar oit

1



De  meest  waardevolle  jeugdspeler  worden  van  de  SV  Lierop.  Wie  
wil  dit  nou  niet?  Wat  ervan  gekomen  is  gaan  we  hier  nu  niet  
verklappen.  Wel  willen  we  weten  wie  deze  trofee  kreeg  in  2007? 

1   Zuuk ut mar oit

Op  slaponline  staan  met  regelmaat  wijsheden onder  het  sfeer-
beeld  van  Lierop.  Van  alles  wat ooit gepubliceerd  is  hebben  we  
er  een  vijftal  opgezocht. Maak onderstaande wijsheden af...

2

1

Welk  oplossing  zoeken  we?

A Welk woord met de hoogste
 score kan  gelegd  worden  met
 de  letters in de hand?

3

B Welke  film  wordt  bedoeld  met
 bijgaande  emoji reeks

A Het  leven  gaat  niet  altijd  over  rozen,  ......

B Een  kind  opvoeden  is  eenvoudig,  ......

C Veel  mensen  kennen  mij  later  niet  meer,  ......

D De  beste  helpende  hand  die  u  zich  kunt  wensen,  ......

E Iedereen  heeft  zijn  goede  kanten,  ......

 Tim  van  Lieshout

A maar  paardenbloemen  zijn  ook  mooi

B het  resultaat  onder  ogen  zien  is  een  stuk  moeilijker

C maar  niet  iedereen  heeft  een  ruggegraat

D is  vaak  een  stevige  duw

E maar  sommigen  weten  ze  echt  goed  te  verbergen

A Vader  met  de  V  op  de  3x
 letterwaarde.

B Harry  Potter



1   Zuuk ut mar oit

Op de foto de oude Lieropse  kerk. In bijgaande oude foto van de Lieropse kerk staat onder  de  
kopregel ‘Den Lieropsche Kerck’ een regel die een jaartal verraadt. De regel is moeilijk leesbaar 
maar we zullen  jullie wat helpen. Er staat: ‘MCCCC een ende tachtich, twee  dagen  in the 
maendt van marchio’. Welke datum kun je hierin ontdekken? 

4

C Wat is de uitkomst?

C 10+10+10 = 30
 10+4+4 = 18 (je ziet twee
 trossen van 4 bananen)
 4-2 = 2 (je ziet 2 halve kokosnoten)
 1+10+3= 14
 (je ziet deze keer 1 halve kokosnoot
 en een tros van 3 bananen)

M=1000 - C=100    DUS MCCCC = 1400   een ende tachtich = + 81 twee dagen in the
maendt van marchio = 2 maart    DUS 2 maart 1481.



Elke carnavalsvereniging heeft z’n eigen logo. We hebben ’s rondgekeken in de buurt. Van 
welke verenigingen zijn de onderstaande logo’s? Naam vereniging en plaats graag.  

1   Zuuk ut mar oit

5

naam

naam

naam

plaats

plaats

plaats

De Keyepoal De Spurriezeiers De Plekkers

Someren-Heide Stiphout Asten

De Kraaienvangers CV Olum Ganzegat

Heeze Helmond  Aarle-Rixtel

De Peelvruijters De Pottenbakkers De Spekzullekes

Heusden Zeilberg Brouwhuis



1   Zuuk ut mar oit

6 Houden  jullie  ook  zo  van  puzzelen?  Dan  hebben  we  hieronder  een  woordzoeker  om  
op  te  lossen.  Wij  zoeken  naar  de  oplossing.  Veel  succes.  
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OPDRACHTEN
PASTOORZWIRS
RENDAL
RENKANT
ROBERT
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Iedereen  heeft  ze  wel  ‘s  gelezen.  De  stripverhalen  van  Suske  en  Wiske.
De  onderstaande  fragmenten  komen  uit  vijf  verschillende  strips  van  Suske  en  Wiske.  
Weten  jullie  de  titels  van  deze  stripboeken?

1   Zuuk ut mar oit

7
A

B

C

D

e

  A Tedere Tronica 

  B De Gladde Glipper

  C De Kleurenkladder

  D Het Witte Wief

  E Het Verdronken Land



1   Zuuk ut mar oit

8

A Wie  ontwikkelde  het  karakter  ‘Mario’? 

B Van  welk  bedrijf  is  Mario  de  mascotte?

C In  welk  jaar  zag  Mario  het  levenslicht?

D Wat  was  zijn  eerste  beroep?

E In  welk  jaar  kreeg  Mario  zijn  ‘eigen’  spel,  hoe  heette  het
 en  wat  werd  toen  zijn  beroep?

Het populaire TV programma ‘Wie is de Mol?’ is al heel lang een groot 
succes op TV. We hebben daar enkele vragen over.

9

B Wie presenteerde het programma dat jaar?

C We willen alles weten van de 5e afvaller in die editie:  Voornaam,  leeftijd  en
 beroep? 

D In welk land werd ‘Wie is de Mol?’ in dat jaar gehouden?

e Wat was het gewonnen bedrag dat er op ’t einde in de pot zat?

A Wanneer is de eerste uitzending van ‘Wie is de Mol?’ op TV  geweest?

Cultheld Mario blijft ‘meespelen’ in videogames. De beleving van de spellen van Mario blijven 
voor vele liefhebbers fantastisch. Ze zitten goed in elkaar, de personnages zijn aantrekkelijk en 
de muziek die ze gebruiken blijft in je hoofd zitten. Het is inmiddels een echte computerheld 
die al decennialang meegaat. Wat weten jullie eigenlijk over Mario?

A Shigeru  Miyamoto

B nintendo

C 1981

D Timmerman

E 1983  –  Super  Mario  Bros  –  (italiaanse)  loodgieter 

A 19-11-1999

B Angela  Groothuizen 

C Foke  –  56  -  Verpleegkundige

D Australie

E  f  82500,-



Bijgaand zie je een ANWB bord dat in lang vervlogen tijden prominent in Lierop geplaatst  was.  
Wij vragen jullie het totaal aantal kilometers dat er op dit bord stond op te tellen. Helaas
hebben de duiven de kilometers onherkenbaar gemaakt.

1   Zuuk ut mar oit

10

 KM

Vergeet de opdracht nie!

171 



1
OpDRAChT

Zuuk ut mar oit
Lierop heeft verschillende grote straten en sommige 
worden tijdens  de carnavalsoptocht nόg groter, zoals de 
Felicitéstraat en de Lijestraat. Voor deze opdracht vragen 
we om de ‘even’ nummers van  de Lijestraat af te trekken 
van de ‘oneven’ nummers van de Felicitéstraat. 
Wat is de uitkomst?

49



ANTWOORDEN

Lierop in het nieuws

2



Omroep  Brabant  heeft  dit  jaar  ook  Lierop  bezocht  en  wel  met  hun  programma  ‘Het  
Brabants  Buske’.  Het  ‘publiek’  bepaald  in  dit  programma  waar  het  Buske  naar  toe  gaat.  
Ook  uit  Lierop  had  iemand  een  wens  gestuurd.

Lierop  was  even  landelijk  nieuws  toen  men  in  Lierop  een  katje  uit  de  glascontainer
gered  had.

2

1

A Wie  was  die ’iemand’  die  het  Buske  naar
 Lierop  liet  komen? 

B Wie  waren  zijn/haar held(en)  die  in  het
 zonnetje  gezet moesten  worden? 

C Wat  was  de  reden  waarom  die  ‘iemand’
 vond dat  ze  naar  Lierop  moesten  komen? 

D Wat  vond  die  ‘iemand’  dat  de  mensen
 van Het Buske  konden  betekenen  voor
 zijn/haar held(en)? 

E Na  hun  eerste  bezoek  bezochten  ze  nog
 een andere  locatie  in  Lierop  waar  men
 repeteerde voor  een  evenement.  Welk
 evenement?

2     Lierop in het nieuws

A Wat  was  de  aanleiding  dat  de  landelijke  media  berichtte  over  dit
 voorval?

B Wie  hebben  het  katje  als  eerste  in  de  container  horen  miauwen?

C Wie  had  een  waarschuwingstekst  op  de  glasbak  geplakt?

D Welke  kleur  had  het  katje  en  welke  naam  kreeg  het?

E Noem  twee  glasophalers  die  erbij  waren? 

A Heleen  van  Lith 

B Fridy  en  Peter  Maas 

C De  enorme  zorg  voor  dochter  Krissie  

D Plintjes  maken  

E De  Passie  Lierop

A een  bericht  op  slaponline

B Francien  Verbruggen  en  Mieke  van  Waaijenburg

C Gerda  van  Dinteren 

D Zwart/wit  -  Livia

E Harry  Verbakel  en  Michel  Amptmeijer



4

2     Lierop in het nieuws

3 Bert  en  Tom  van  Lieshout  waren  in  een  spelprogramma  op  TV  te  zien.

A Welk  spelprogramma  was  dit?   

B Wie  was  de  presentatrice  van  het  programma?    

C Hoe  heette  hun  tegenstanders (voornamen)? 

D Wat  voor  soort  figuur  zoeken  ze  volgens Bert
 voor  Prins  Carnaval  in  Lierop? 

E Dus Bert was zo’n figuur? En waarom wel of niet? Bert Tom

Drie  jaar  achter  elkaar  staken  Lidy  van  de  Ven  en  jos  Huijbers  in  Lierop  de  eerste  Bra-
bantse  asperges  van  de  koude  grond  (hoe  toepasselijk!).  Elke  keer  was  er  volop  -  vooral  
regionale  -  media-aandacht.  In  2012  was  er  ook  een  landelijke  TV-zender  die  in  Lierop  
op  het  aspergeveld  was met een nieuwsitem  hierover.

A Op  welke  TV  zender  was  het  item  te  zien?  

B In  welk  programma?  

C Welke  presentatrice  persenteerde  vanuit  de  studio?   

D Hoe  heette  het  ras  asperges?   

E Welk  genootschap  bezorgde  de  trofee?

A WnL   

B Vandaag  de  dag  

C eva  Jinek   

D Gijnlim  

E Brabants  Asperge  Genootschap

A 5  Golden  Rings   

B Kim  Lian  

C Brigitte  en  Marieke    

D Dorpsgek  

E Nee,  ze  konden  geen  dorpsgek  vinden  en  daarom  vroegen  ze  hem  (volgens  Bert).  



5

2     Lierop in het nieuws

Oud-Lieroppenaar  jan  Hendrikx  was  
jaren  geleden  als  burgemeester van  
Baarle  Nassau  te  zien  in  het  nieuws  
van  RTL  4  en  Omroep  Brabant.  Het  
ging  daarbij  om  een  tolheffing  die  de  
Belgen  verlangden  van  Nederlanders  
die  op  Belgisch  grondgebied  kwamen.  
Daar  had  jan  nogal  wat  moeite  mee! 

A Wat  voor  soort  ‘gemeente’  wordt  Baarle  Nassau  ook  wel  genoemd? 

B In  welke  jaren  was  jan  daar  burgemeester?   

C Waarmee  is  hij  in  zijn  Lierop-tijd  sportief  in  het  regionale  en  landelijke  nieuws
 gekomen?    

D In  welk  jaar  werd  hij  namens  de  Lieropse  Lijst  (halftime)  wethouder  in  de
 gemeente  Someren?  

E In  welke  Lieropse  straat  –  en  huisnummer  –  woonde  de  familie  Hendrikx  toen  ze
 vertrokken  naar  Baarle  Nassau? 

En, hoe gi ut? Is ut een bietje te doen?

A enclave-gemeente 

B dec.  1990  tot  1  juli  2012   

C Hij  werd  topscorer  van  West  europa  (volgens  de  krant)   

D 1986  

E Slutelakker  11



6 Ook  DAT  nog!!

We hebben vorig jaar in Lierop met meer belangstelling dan normaal Expeditie Robinson  
gekeken. Dat kwam door Herold Dat die toen in de felicitéstraat woonde, nu in de Gildewijk.
Hij hield het bijna een volle maand uit, een knappe prestatie! Hebben jullie ook gekeken?

A Hoeveel inschrijvingen van Onbekende Nederlanders waren er voor de felbegeerde 4
 expeditie plaatsen  in  seizoen  2017  en  hoeveel  hiervan  mochten  er  komen casten?  

C Wie stemden op Herold  tijdens  de  eilandraad  waarop  het  doek  voor  Herold  viel en  
 in  welke  aflevering  gebeurde  dit? 

D Hoeveel  eilandraden  wist  Herold  te  overleven?

E Herold  is  tegenwoordig  zelfstandig  ondernemer.  Hoe  heet  zijn  onderneming?

B De kandidaten eten echt zó lang niets meer zoals je op televisie ziet. Het is echt hard
 core survivallen. Hoeveel kilo is Herold tijdens zijn expeditie afgevallen? Wanneer je
 ook nog een onderscheid kunt maken tussen kilo’s spieren en kilo’s vetmassa krijg je
 een extra punt.

2     Lierop in het nieuws

B Totaal  12  kilo,  waarvan  7  kilo  vet  en  5  kilo  spieren

A 21000  inschrijvingen  –  100  mochten  komen  casten 

C Carlos  en  Shelly  –  Aflevering  13  (3-12-2017) 

D 5

E Trainingsburo  DatvoorU



Slaponline  is  vanaf  2001  DE  website  van  en  voor  Lierop.  

7

2     Lierop in het nieuws

A Bij  welke  gelegenheid en in welk jaar is de site bij aanvang onder de aandacht gebracht 
 in  Lierop?

B Onder  welke  naam  (uRL)  werd  de  site  toen  gecommuniceerd? 

C Sinds  wanneer  is  de  site  vernieuwd?  (dag  eerste  publicatie) 

D Wat  is  de  inkomstenbron  voor  het  in  stand  houden  van  de  site?

E Sedert  welk  jaar  is  deze  inkomstenbron  actief?

Enkele  jaren  geleden  waren  ferd  en  Tom  Raaymakers  op  de  Nederlandse  TV  te  zien  in  
een  spelletjesprogramma. 

8
A Hoe  heet  dat  spelletjesprogramma? 

B Op  welke  datum  was  de  eerste  ronde  en
 hoeveel  punten  behaalden  ze?

C Hoeveel  punten  hadden  hun  tegenstanders? 

D Wie  presenteerde  het  programma?   

E Hoeveel  rondes  hebben  ze  gehaald?

A Bonte  Avond  2001 

B www.slaponline.S5.com  

C 21  april  2017

D Jaarlijkse  Jeu  de  Boulestoernooi 

E 2008 

A Twee  voor  Twaalf  

B Donderdag  4  november  2010  –  498  pnt 

C 486

D Astrid  Joosten

E 2



9 Nog niet zo lang geleden had Marijke Verstappen de hoofdrol in het TV-programma ‘Say Yes 
to the Dress’. Zij ging trouwen en had daar een trouwjurk voor nodig. Hopelijk hebben  jullie  
dit gezien want we hebben er enkele vragen over.

10

2     Lierop in het nieuws

A Op  welke  TV-zender  was  het  programma
 te zien  en  wie  was  de  presentator? 

B Met  wie  trouwde  Marijke  (voor-  en
 achternaam)?

C Wat  had  Marijke  als  budget  voor  haar
 trouwjurk?

D Wie  had  Marijke  allemaal  als  entourage
 bij? 

E Welke  kleur  en  soort  stof  had  de  jurk
 van  Marijke  tijdens  haar  aanzoek  en  van
 wie  kwam  die  jurk?

In  2007  deed  Lierop  mee  met  de  verkiezing  ‘het  leukste  dorp  van  Nederland’.  Het  
werd  tweede  na  Oud-Beijerland.  TMf  was  de  initiator  van  deze  verkiezing  en  filmde  in  
Lierop.  Dit  werd  ook  uitgezonden. 

A Hoe  heette  het  programma  van  TMf  waarin
 dit  uitgezonden  werd? 

B Door  welke  twee  enthousiaste  Lieropse
 jongeren  had  TMf  Lierop  gevonden?     

C Wie  was  in  Lierop  ‘de  dorpsheld’  volgens  de
 jongens?        

D Welke  Lieropse  band  werd  ook  bezocht  tijdens
 hun  repetitie?         

E Wie hebben de jongens als ‘lekkerste’ vrijgezel 
 van Lierop opgegeven? 

A TLC  –  Fred  van  Leer

B Ze gaan pas in 2019 trouwen

C €  2500,-

  D Moeder  Marij,  Zus  Wietske, schoonmoeder,  schoonzus, Vriendin  Jacqueline v Gennip,   
 Vriendin Petrie Obbema en vriendin Simone van Disseldorp

E  Paars  / Velours  –  Moeder  Marij 

A Reaction   

B Hantje  van  Hall  en  Teun  van  Asten   

C Ferd  Raaymakers

D Purx  

E Koen  van  Oosterhout



2
OpDRAChT

Lierop in het nieuws
Met  de  titel  van  deze  opdracht  (AFVALRACE)  gaan  
we  jullie  uitdagen.  ‘Ook  dat  nog’  zullen  jullie  wel  
denken.  Het  zal  inderdaad  niet  gemakkelijk  worden  
maar  wel  mooi.  Een  uitdaging  noemen  ze  het.  We  
willen  dat  één  lid  van  jullie  team  zich  om  17.30  uur  
bij  de  blokhut  meldt.
Ben  vooral  op  tijd!! veel  succes!

AFVALRACE



ANTWOORDEN

Fisje nie?

3



B Er  waren  meerdere  Lieroppenaren  die  een  andere  naam:  (‘De  Kaauwe  Grond’)
 ingezonden  hadden.  Waarom  werd  deze  niet  gekozen?   

3     fisje nie?

A Door  wie  werd  de  naam  ‘De Kaauw Voetjes’ 
 ingezonden?  

C Noem de 2 mensen die in de  eerste werkgroepen van de jeugd carnaval (1972/1973)
 en van (1973/1974) onzichtbaar gemaakt zijn? 

1 De  Kaauw  Voetjes  zorgen  tijdens  de  carnavalsdagen  
maar  ook  daarvoor  voor  veel  plezier  in  het  Lieropse.  
jong  en  oud  kunnen  dan  terecht  op  de  vele  activiteiten  
die  ze  organiseren. In  februari  1973  werd  de  huidige  
naam  van  onze  carnavalsvereniging  definitief  gekozen.   



3     fisje nie?

2

D Door  welke  twee  groeperingen  in  Lierop  is  de  carnaval  in  Lierop  ontstaan?   

Een  geboorte  in  ons  dorp  blijft  een  super  heuglijk  feit.  Van  enkele  hebben  we  een
foto  kunnen  maken.  Wat  we  willen  weten  is:  A.  Voornaam  vader;  B.  Voornaam moeder;
C.  Naam  kind;  D.  Geboortedatum

E Wie  was  in  1988  Groot-Vorst  bij  de  Kaauw  Voetjes?

A Jan  de  Vries  (van  den  Boomen)     

B Omdat  `Kaauw  Voetjes’  beter  paste  bij  de  jeugdcarnaval  

C Frans  Cortooms/Leo  van  Well  -  Gerrit  Boesewinkel/Gerard  Claassen   

D Veteranen  en  nirwana   

E Jan  Strik    

A Hans

B Wendy

C Vinz

D  5 juli 2018

A Robert

B Lieke

C Juul

D 20 juni 2018



3     fisje nie?

A Martien

B Carina

C Wies

D 14 juni 2018

A Frank

B Linda

C Sem

D 30-08-2018



3     fisje nie?

D Wanneer  werd  dit  spektakel  voor  de eerste
 keer  georganiseerd  en  ter gelegenheid
 waarvan?

E In  welk  jaar  werd  de  Koninginnedagoptocht   
 voor  het  eerst  in  de  Schutterstraat  gestart
 en  waar  vond  daarvoor de  start  van  de
 optocht  plaats? 

3

Sinds Prins Willem Alexander op de troon zit vieren we elk jaar Koningsdag. Heel Nederland  
krijgt dan een oranje gloed en er zijn volop festiviteiten. Maar hoe zat het ook alweer?  

A In  welk  jaar  werd  de  laatste Koninginne-
 dag  in  Nederland  gevierd?

B Hoeveel  dagen  had  het  laatste  jaar  van  
 de  laatste  Koninginnedag?

C Enkele  jaren  werd  er  op  Koninginnedag  
 ‘rij  ‘m  de  tent  in’  georganiseerd.  In  
 welke  jaren  was  dat  en  waar  werd  het  
 gehouden?  

A 2013 

B 365  dagen 

C 2006  (zusterveldje)  /  2007  (schutterstraat)  

D 2004  tijdens  jubileumfeesten  fanfare 

E 2007;  daarvoor  start  bij  ’t  Alfort



3     fisje nie?

4 feesten  zit  er  in  Lierop  wel  in.  Vooral  met  carnaval  zie  je  vele  carnavalsvierders  weer  
in  alle  gedaanten  en  leeftijdsgroepen  meedoen  met  het  Kaauw  Voeten  feest.  We  heb-
ben  een  kleine  selectie  gemaakt  van  enkele  voorbijgangers.  We  zijn  benieuwd  of  jullie  
ze  weten  te  herkennen?

A

B C

D

E
F

g

h I J



3     fisje nie?

5 Bij een trouwpartij  hoort  natuurlijk  een  mooie  bruidsjurk  (en een goei fisje!). We hebben  
5 trouwjurken gevonden ‘met  inhoud’.  We  zijn  benieuwd  of  jullie  de  ‘inhoud’  weten en 
ons  kunnen vertellen welke paren hier hun gelukkigste dag van hun leven hadden? En wat 
was de trouwdatum??

A B C D E

A

B

C

D

E

Bruidegom Bruid Trouwdatum  (dd-mm-jjjj)

F Marcel  van  Hoek

G Peter  vd  einden  

H Reneetje  Maas 

I Toon  van  Lieshout  

J Peter  Bouwmans 

A Bart Verbruggen

B Ferd  Raaymakers 

C Hugo  van  de  Zanden 

D Jan  van  Lieshout  SLAP 

E Stijn  Hesius 

Willem-Alexander

Henk Timmer

John F. Kennedy

Frans Bauer

Prins Harry

2 februari 2002

4 oktober 2012

12 september 1953

9 mei 2008

19 mei 2018

Máxima Zorreguieta

Marianne Timmer

Jacqueline Bouvier

Mariska van Rossenberg

Meghan Markle



Leeftijden inschatten is niet altijd gemakkelijk. In dit geval willen we het niet te moeilijk  maken  
en vragen te noteren hoe oud de organisatie van de dorpskwis is per nu, 6 oktober 2018 dus?  

3     fisje nie?

7 Vele  liedjes  zijn  er  in  Lierop  gemaakt.  Hieronder  enkele  feestelijke  van  de  carnaval  en  
om  het  feest  wat  te  verpesten  nog  een  stokoud ‘echt  Lierups’  liedje.
Van  onderstaande  drie  liedjes  vragen  we  de  tekst  (van  het refrein)  af  te  maken.

6

A ‘In  Lierup,  Lierup,  Lierup  is  ut  carnaval;
 In  Lierup,  Lierup,  Lierup  is  het  bal;
 Kaauw  Voet,  Kaauw  Voet,  Kaauw  Voet  op  de  kaauwe  grond.
 .....
 Maak  maar  af

252 jaar

A .....
 Danse,  hosse,  springe  in  ‘t  rond;
 In  Lierup,  Lierup,  Lierup  is  ut  carnaval;
 In  Lierup,  Lierup,  Lierup  is  het  bal;
 Hedde  ge  nie  hil  veul  zin;
 Gaode  nerges  anders  hin;
 Kom  dan  toch  naor  Lierup  naor  ut  bal. 



3     fisje nie?

C ‘Lierup,  Lierup,  Leurup;
 ‘T  is  zo’n  erm  deurp;
 De  huize  zijn  van  strooi  gemakt;
 .....

 Maak  maar  af. 

B Kaauw  Voet  heb  ik  overal;
 Ik  weet  niet  waar  ik  ze  laten  zal;
 Hoe  zal  dat  nou  moeten;
 .....
 Maak  maar  af

C .....
 De  kerk  is  van  planke;
 en  as  ge  de  mense  goed  bekiekt;
 Dan  is  de  helft  manke’ 

B .....
 Dansen  springen  helpt  het  best;
 Maar  het  blijven  tot  het  lest;
 M’n  eigenste  kaauw  voeten   
 



3     fisje nie?

8 Er zijn feestjes waar men verwacht dat je op een bepaalde manier gekleed gaat. je krijgt een 
kledingvoorschrift, ook wel dresscode genoemd. Wij houden van ‘fisjes’ maar kunnen geen 
keuze maken wat we willen dragen. Beelden hebben we er wel bij maar we weten niet hoe we  
moeten  bestellen? Weten jullie hoe de dresscodes heten van de onderstaande afbeeldingen?

A

D

g

B

E

h

C

F

I



Eurosjopper is niet meer weg te denken tussen de Lieropse fisjes! Het blijft een uniek concept 
en hopelijk mogen we er nog lang van genieten! Maar wat weten jullie eigenlijk van Eurosjop-
per, behalve dan dat het bier goedkoop is?

A Wat was de eerste locatie van Eurosjopper?

B Hoeveel bands traden er op in 2013? En wie was
 de afsluiter op het hoofdpodium?

C Hoe heet het speciaal bier dat door de organisatie 
 is gebrouwen?

D Welke band won de Rinus Hurkmans Wisseltrofee
 in 2011? En wie coverde zij?

E Eurosjopper werd geroemd in een lijst “vijf vetste 
 Nederlandse festivals waar je nog nooit van
 gehoord hebt…”. Welke 4 andere festivals stonden
 er ook op die lijst?

3     fisje nie?

9

A Black Tie

B Business

F Gala

C Casual

G Smart casual

D Cocktail

H Tenue de ville

E Festval chique

I White Tie

A Kromvenweg 23 bij Peter Hurkmans in de achtertuin

D Curly ice  -  AC/DC

E Sletfest / LaLaLand Festival / Mama’s Pride / Booty Rave

B 28  -  iMiTALLiCA

C  De Pofneus



3     fisje nie?

We gingen naar de kermis in Lierop... maar wat dat kost? Tel maar even mee en laat ons weten  
wat we uitgaven.

Wat een prachtig weer hadden we met Lierop kermis! Dat bracht ons op de gedachte om op 
zondag met ons dorpskwisteam eens lekker de kermis te gaan verkennen. Om 14.00 uur togen  
we met goede zin en goed gevulde portemonnees naar Lierop kermis. Wat dat kost? We gingen 
bij het kopen van de kaartjes wel voor het meest economische. jammer genoeg hadden we ‘t  
Contact allemaal al weggegooid dus helaas geen kortingsbonnen vandaag. Aangekomen op de 
kermis begon het al goed. Ravi van Horik was door z’n geld heen en Doretti was zo ‘tolerant’ 
om hem 5 euro toe te stoppen. Met z’n allen gingen we achter Ravi aan die een kaartje voor 
de  botsauto’s kocht. Bij het zien van al dat gebots kreeg Harm ook zin om ‘s een rondje mee 
te doen. Niemand had zin om bij hem in te stappen dus moest hij het alleen doen en dat was 
maar goed ook! Hoe die rijdt!! Hij botste en knotste en kwam er dan ook niet helemaal zonder 
kleerscheuren vanaf. Toen hij weer aan de kant stond bleek dat hij een stuk van een tand kwijt 
was. Oei. Nog maar een paar dagen van zijn trouwdatum verwijderd kwam dat natuurlijk niet 
goed uit. Na het rondje dat nog aan het rijden was zochten we dan ook snel zijn kar op en met 
6  man doken we in het wagentje om het stuk tand te zoeken. Gelukkig, met succes. Maar nu? 
We zochten op internet wat te doen. Daar vonden we het advies het tandje tussen kies en 
wang te  bewaren en zo snel mogelijk een tandarts op te zoeken. We besloten dat Harm zelf 
het tandje in de mond nam en vonden een tandarts. Harm kon meteen komen als hij contant 
betaalde...  €85,80. In de tijd dat Harm bij de tandarts zat deden we met z’n allen een rondje in 
de Cake-Walk. De kinderen keken wel raar op toen ze ons daar bezig zagen. Hoe zou dat toch 
komen? Wij keken  in het geheel niet op want we moesten ons volledig concentreren op de on-
dergrond om op de  been te blijven. Inmiddels was het 15.00 uur en liet Doretti zich schminken 
bij de Cake Walk (jimmy). Tijdens een telefoontje van Stijn met Harm over de stand van zaken 
bij  de tandarts kwam de ook geschminkte ‘Timmetje’ van Lieshout bij jan die hem - zoals een 
goede opa betaamt - geld meegaf voor drie kaartjes in de rupsbaan, voor hem, voor Ries en 
voor jan(tje). Overigens ging het met Harm nog niet zo goed. De tandarts had zijn tandje laten 
vallen en dat moest weer helemaal ontsmet worden, dus nog meer tijd kwijt! jan wilde de klein-
kinderen achterna en zo kwamen we ook bij de rupsbaan terecht en kochten daar kaartjes voor  
een gezamenlijke rit. Gelukkig kon Robert ook hier gebruik maken van zijn Golden VIP-ticket die 
hij op vrijdagavond via via op de kop getikt had. Tijdens het ritje wist Bart ook nog eens ‘de  flos’ 
te vergaren wat ons deed beslissen om hem niet alleen te laten tijdens zijn gratis ritje, dus deden 
we nog een rondje mee! Bij de Lijntrek (touwtje trekken) vonden...

10



3     fisje nie?

... we dat ‘onze jongste’, Stijn, twee rondjes mocht ‘trekken’. Heel amusant. Een knuffelbeertje 
was ‘zijn’ prijs. Hey daar, de oliebollenkraam. We bestelden een zak oliebollen voor 10,- die we 
gezamenlijk - nog zonder Harm - netjes opaten, alleen jan zat helemaal onder de witte poeder, 
maar dat schijnt niet vreemd te zijn. Inmiddels was Harm ook weer terug. Hij mocht alleen nog 
niet snoepen om zijn gerepareerde tandje nog effe te sparen. Of we alle attracties gehad had-
den? Nee, zeker niet. De draaimolen hadden we ook nog niet bezocht. Dus daar naartoe. Harm 
durfde een ritje in de ‘malle’molen wel aan en Stijn en Bart begeleidden hem want Harm kun 
je niet alleen laten, daar waren we inmiddels wel  achter. De beide heren hadden hem op een 
paard gezet en hielden hem aan twee kanten vast zodat hij er niet af zou vallen. Dat lukte, maar 
omdat Stijn en Bart niet echt zelf hadden genoten van het ritje wilden ze nog een keer maar 
dan zonder Harm. jan, Doretti en Robert wilden nu ook wel. Het werd  een belevenis om nooit 
meer te vergeten. Stijn wilde vervolgens naar de grijpkranen. Hij moest losse euro’s hebben voor 
de kasten en had alleen papieren geld dat hij wel wilde wisselen met ons. We gingen verzame-
len. Harm had 4 losse euro’s voor hem, Bart kraste 1 euro en een munt van 50 bij elkaar, maar 
omdat het ‘hele’ euro’s moesten zijn gaf Doretti hem een euro en nam haar verlies door met 
de 50 ct. munt van Bart tevreden te zijn. Vervolgens werd het Stijn-potje gevuld en gaf Doretti 
ook nog eens 4 losse euro’s aan Stijn. Robert vroeg aan Lieke - die toevallig voorbij kwam - voor 
5 euro losse euro’s maar die moest ze nog wisselen aan de kassa. Drie euro gaf ze aan Robert 
die hiervan 2 euro aan Stijn gaf want een reserve is nooit weg. jan had ook geen losse euro van 
zichzelf maar had toevallig het restant van de pot van het elftal dat die morgen gevoetbald had 
nog in z’n zak. Daar zaten wel enkele losse euro’s bij. Hij wisselde een 10,- euro biljet van zichzelf 
tegen 3 losse euro’s, 4  50 ct munten en een briefje van 5,- uit de pot. De losse euro’s gaf hij aan 
Stijn. Met al die losse euro’s was Stijn toch wel 10 minuten aan het spelen. Resultaat: nop. Geld 
kwijt, maar gelukkig had hij nog zijn knuffelbeertje! Inmiddels was het al ‘n heel eindje laat en 
enkele van ons moesten nog naar ‘de Heeren Van’ dus scheiden onze wegen voor even maar 
we waren nog niet van de kosten af want het enige echte minpunt van ons kermisbezoek werd 
de kennismaking met de BOA. Een van ons - we noemen geen namen - had op weg naar huis 
hoge nood en dat loste ‘hij’ op tegen een of andere haag. Helaas. je ziet ‘m nooit maar nu was  
hij er: d’n BOA! Of ‘hij’ maar effe 50,- wide betalen! Een tegenvaller. Onze ‘hij’ heeft nog even 
geprobeerd om zijn VIP-ticket in te zetten maar daar trapte onze BOA niet in.

€ 203,30
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Fisje nie?
per  team  wordt  één  teamlid  tussen 17.30 

en 17.45 uur verwacht bij de gymzaal.
Kom verkleed want we gaan een feestje

vieren, met de voetjes van de vloer!



ANTWOORDEN

In de schoolbanken

4



Een  vraag  van  Gitje  kan  natuurlijk  niet  ontbreken  in  onze  Dorpskwis.  Hier  komt  ie....  ‘Los  
alle  vragen  op  en  neem  de  eerste  letter  van  je  antwoorden.  Hieruit  komt  een  woord  
van  15  letters.  In  de  Lieropse  geschiedenis  is  dit  ‘fenomeen’  ook  bekend.

1
4     In de schoolbanken
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i
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U

 
e

 
n

 
D

 
V

 
S

1.   Zetfout 

2.   Antilope 

3.   nachtbraken  

4.   Drollenvanger   9.   T-stuk

5.   Verjaardag

6.   emmen 

8.   Stairway  to  heaven

7.   Rammelaar 

10.   Uithoorn 

11.   inn 

12.   Vaderdag

13.   i’m  a  train 

14.   No  sun  of  mine 

15.   Glasschilder   



Op  dit  soort  telefoons  staan  bij  elk  cijfer  een  aan-
tal  letters.  Zoals  onder  de  ‘5’  staan  de  letters  jKL.  
Hieronder  staan  5  getallen  van  cijfers.  Deze  cijfers  
vertegenwoordigen  letters. Zo kan  er  bv  van  de  cijfers  
7278667  het  woord  PASTOOR  worden  gemaakt. 
Ontcijfer  onderstaande  cijfercodes.  Ze  hebben  allen  
wel  ‘iets’  met  Lierop  te  maken.   

2

F 7827849A 6667735

G 6479262B 7668373

H 3263273C 7365268

I 8874373D 7827836

J 5375463E 6263377

3

4     In de schoolbanken

In  ons  Lieropse  park,  verscholen  tussen  het  groen,  ligt  basisschool  ’t  Rendal.  Onderwijs  
in  Lierop  speelt  een  belangrijke  rol  in  het  maatschappelijk  leven  in  Lierop.  Wat  weten  
jullie  er van? 

A Sinds  wanneer  wordt  de  naam  ‘t  Rendal  gebruikt?  

B Vanwaar  is  de  naam  ‘t  Rendal  ontstaan?

C In  welke  periode  was  meester  van  Kessel  hoofd  van  
 school  aan  de  jongensschool?

D Wanneer  is  in  Lierop  de  openbare  jongensschool opgeheven  en  wat  werd  het
 daarna?

E Een  zuster  was  van  1932  tot  1947  hoofd  van  de meisjesschool.  Hoe  heette  zij? 

A Moorsel F Pubquiz

B Roovere G nirwana 

C Renkant H Fanfare 

D Starven I Vurherd 

E Manders J Kerkhof 

A Sinds  1976

B Van  het  watertje  De  Ren  dat  vroeger  door  Lierop  stroomde.  

C 1954-1973 

D 1921  –  bijzondere  school  (Bijzondere  Jongens-  en  Meisjesschool  want  de  meisjes
 school  was  al  sinds  1911  bijzonder) 

E Zuster  Felicité
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A jan,  Kees  en  Piet  gaan  samen  uit  eten.  Ze  moeten  bij  elkaar  25  euro  betalen.
 Iedereen  betaald  tien  euro.  De  vijf  euro  wisselgeld  wordt  verdeeld.  Iedereen  krijgt
 één  euro  terug  en  de  2  overgebleven  euro’s  worden  als  fooi  gegeven.  Iedereen
 heeft  dus  9  euro  betaald,  wat  een  totaal  oplevert  van  27  euro,  plus  twee  euro
 fooi  is  29  euro.  Waar  is  de  laatste  euro  gebleven?

B Klaas  heeft  de  leeftijd  van  twintig  jaar  in  het  jaar  1980.  In  het  jaar  1985  is  hij
 echter  maar  vijftien  jaar  oud.  Hoe  kan  hij  vijf  jaar  jonger  zijn  geworden? 

C Wat  is  zwart als  je  het  voor  het  eerst  in  je  handen  krijgt,  rood  als  je  het  gebruikt
 en  wit  als  het  op  is?

A Er is natuurlijk geen sprake van een verdwenen euro. Je moet niet de fout maken
 om bij het bedrag van 27 euro, de 2 euro (fooi) op te tellen.
 De juiste berekening gaat als volgt:
 Jan, Kees en Piet betalen: 10 - 1 = 9 euro per persoon Totaal 3 x 9 = 27 euro.
 Ze hoefden maar totaal 25 euro te betalen, dus betalen ze 27 - 25 = 2 euro te veel.
 Dit is de 2 euro die ze fooi geven!

B Klaas  is  geboren  in  het  jaar  2000  VOOR  Christus

C Houtskool



Hieronder  zie  je  anagrammen  van  aan  Lierop  gerelateerde  namen  of  onderwerpen.
Vul  je  oplossingen  maar  in. 

F brabant  de  wees  vinton   A polier

G waalre  stinkt B teresa  krumsiek    

H carebello  ninerkwek    C randy  willmes  

I de  hei  inD pied  river  un    

J eenderde  stijlvol E katharina  muns   

4     In de schoolbanken

5

De  spelregels  van  onze  Dorpskwis  zijn  best  belangrijk.  Vaak  worden  ze  niet  goed  gelezen.  
Nu  wel,  want  wij  vragen  het  aantal  ‘e’’s  die  we  gebruikt  hebben  om  er  een  lopend ver-
haal  van  te  maken  bij  elkaar  te  tellen.  De  e  is  een  populaire  letter  merkten  ook  wij.  Ga  
er  daarom  maar  eens  rustig  voor  zitten...

6

eee

e
ee

e

e

e

ee e
Totaal: 

A lierop F bas  van  den  wittenboer

B marieke  kusters G winkelstraat

C willy  manders H willeke  cranenbroek 

D pierre  du  vin I heieind

E anita  hurkmans J drieslotenveldje

699



Met  letters  spelen  heb  je  op  school  geleerd.  Wij  vragen  ons  af  of  je  er  goed  in  bent.  
Zoek  hieronder  spreekwoorden.  Voor  het  gemak  zijn we  de  klinkers  en  spaties  vergeten.  
Succes  ermee!  
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A znghdmtvljtbwthznlskstln  

F vgltjsdzvrgzngnzjnvrdps 

B whtndrsttdknwlhbbnkrjgtddkslpdns 

G schrlhnsshrkknmstr 

C wthtgntztwththrtntdrt

H ktssndmblmngrnbrndntls 

D wrhthrtvlvnslptdmndvnvr 

I nwtgpmplsdgstwtsmpl 

E vrzchtghdsdmdrvndprslnkst 

J msjsdblmndrgnmgjkssnzndrtvrgn 

A Zuinigheid  met  vlijt  bouwt  huizen  als  kastelen 

F Vogeltjes  die  zo  vroeg  zingen  zijn  voor  de  poes

B Wie  het  onderste  uit  de  kan  wil  hebben,  krijgt  de  deksel  op  de  neus

C Wat  het  oog  niet  ziet,  wat  het  hart  niet  deert

H Ook  tussen  de  mooie  bloemen  groeien  brandnetels

D Waar  het  hart  vol  van  is,  loopt  de  mond  van  over

I Na  wat  gepimpel,  is  de  geest  wat  simpel

E Voorzichtigheid  is  de  moeder  van  de  porseleinkast

J Meisjes  die  bloemen  dragen,  mag  je  kussen  zonder  te  vragen

G Schraalhans  is  hier  keukenmeester



Het  vak  rekenen  heeft  in  het  Nederlandse  onderwijs  jarenlang  weinig  aandacht  gekre-
gen.  Na  het  basisonderwijs  behoorde  het  vak  –  een  enkele  opleiding  uitgezonderd  –  
niet  meer  tot  de  onderwijsprogramma’s.  Hoe  zit  het  eigenlijk  met  jullie  rekenkunde? 

8

4     In de schoolbanken

4,2 x √
 6 x 1,5

hoogte = 

  t  
  3

          t:  tijd
hoogte: in meters

A Bereken de hoogte als  t= 0,75

B Bereken de hoogte als  t= 300

A  0,23

B 4,67 



9 Hieronder vind je 20 foto´s van bekende personen wereldwijd. Koppel de familieleden met 
elkaar. Op de volgende pagina naam en relatie invullen.

4     In de schoolbanken

A

E

I

M

Q

C

g

K

O

S

B

F

J

N

R

D

h

L

p

T



4     In de schoolbanken

&

&

letter Wie zijn de personen en wat is hun relatie?letter

&

&

&

&

&

&

&

&

A

B

G

C

H

D

i

e

L

F

M

T

J

P

n

R

S

K

Q

O

elvis Aaron Presley en dochter Lisa-Marie Presley

Donald John Trump (president VS) en schoonzoon
Jared Kushner

Diana, Prinses van Wales en zoon Harry

Ruud en Ria Lubbers
Man en vrouw

Robert F Kennedy en broer John F Kennedy

Astrid en Willem Holleeder
zus en broer

Johan Cruijff en Danny Cruijff
Man en vrouw

Mickey Mouse en Walter elias Disney
Walt Disney is de bedenker van Mickey Mouse

Eva Braun echtgenote van de Duitse dictator Adolf Hitler

Koningin Juliana en achterkleindochter Amalia Prinses
van Oranje
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4     In de schoolbanken

B

A

f

J

D

h

G
C

K

L

e

i

Gaarkeuken

Boerengat

Waspik

Nummer een

Hongerige Wolf

Doodstil

Goor

Raar

Rectum

Sexbierum

Numero Dertien

Poepershoek

In  2001  mochten  leerlingen  bij  het  eindexamen  aardrijkskunde  voor  het  eerst  een  atlas  
gebruiken.  Toen  moest  dat  nog  de  bosatlas  zijn.  Tegenwoordig  hebben  we  de  digitale  
versies  van  atlassen.  Wellicht  kunnen  deze  helpen  bij  het  oplossen  van  deze  vraag.    Op  
de  kaart  van  Nederland  staan  12  letters.  Naast  de  kaart  staan  12  plaatsnamen.  Welke  
plaatsnaam  hoort  bij  welke  letter  op  de  kaart? 

A Waspik

F Raar

B nummer een
C Gaarkeuken

H Poepershoek

D Rectum
I Boerengat

K DoodstilE Hongerige Wolf
J Goor

L Numero Dertien

G Sexbierum



4
OpDRAChT

In de schoolbanken
   

In verschillende klaslokalen van Basisschool ‘t Rendal 
hebben we afbeeldingen van een rebus opgehangen. Zet de 
rebus in de juiste volgorde en los hem op: 

je hoeft niet naar huis vanacht



vRAgEN

Skon verinniging toch?

5



Dit  jaar  streden  Toni  Caoroli  en  jeffrey  Herlings  volop  
voor  de  wereldtitel  in  de  MX1.  Dit  deed  ons  denken  aan  
2009  toen  MAC  Lierop  de  WK  Grand  Prix  of  the  Nether-
lands  organiseerde.  Toni  Cairoli  werd  in  dat  jaar  in  Lierop  
wereldkampioen  in  deze  MX1.  Hoe  ging  het  ook  alweer??? 

1

A Voor  welk  team  reed  Toni  Cairoli  toen?     

B Hoeveel keer was  hij  daarvoor al wereldkampioen  
 geweest  in  de  MX2? 

C Naar  welk  team  zou  hij  in  2010,  na  dit  eerste  
 wereldkampioenschap  in  2009, vertrekken?     

D Wie  zou  zijn  teammanager  worden  in  zijn  nieuwe  team?    

E Welke  Nederlandse  motorcrosser  zou  in  2010  ook  onder  dezelfde  teammanager
 gaan  rijden  maar  dan  in  de  MX2?

5    Skon verinniging toch?

A YAMAHA   

B 2  keer  (2005  en  2007)  

C KTM   

D Stefan  Everts 

E Jeffrey  Herlings



5    Skon verinniging toch?

2

3

Dit jaar werden bij TV De Ren de Clubkampioenschappen Dubbel Senioren 2018 gehouden. Het  
was een minder drukbezet dubbeltoernooi maar wel met prachtige  weersomstandigheden. Bij  
de heren klopt de jeugd nadrukkelijk op de deur maar het waren de senioren die de wedstrijd  
toch in hun voordeel beslisten. Bij de dames een 2-deling in categorieën met mooie finale- en  
poulewedstrijden tot gevolg. Wat was de uitslag van de partij tussen Saskia van Nuenen / Lilian 
van Asten en Marjan de Vries/Barbera de Bruin?

De  voorzitter  van  SC  Solo,  René  Manders,  nam  vorig  jaar,  
samen  met  dochter  Michelle,  als  Team  Lierop  mee  aan  
l’Alpe  d’HuZes.   

A Onder  welke  startnummers  deden  zij  mee? 

B Hoeveel  keer  kwam  René  boven?  

C Hoeveel  keer  lukte  het  Michelle  om  boven  te  komen?  

2-6 / 7-6 / 0-6 (in voordeel dus van Marjan de Vries/Barbera de Bruin)

A 3184  en  3185     

B 7  keer

C 3  keer   



5    Skon verinniging toch?

4 Elke  kermismaandag  is  het  traditonele  Koningschieten  op  schietterrein  de  Roovere.  Om  
de  beurt  schiet  dan  de  ‘rooi’  en  de  ‘gruun’  schut  om  het  Koningschap.  Zo  ook  op  ker-
mismaandag  2008.   

A Welk  gilde  was  toen  aan  de  beurt  om  te  schieten?   

B Wie  werd  er  koning?   

C Met  het  hoeveelste  schot  ging  de  vogel  eraf?   

D Wie  werd  gokschutkoning? 

E Wie  gingen  er  weer  ‘als  vanouds’  met  de  broodjes  rond  bij  de  nieuwe  koning?

A Gruun  schut  (Sint  Antonius  Abt)

B Frans  Sijbers  

C 111e  schot  

D René  Maas

E Hans  Verrijt  en  Gerard  van  Schayk



6

5    Skon verinniging toch?

5 Lierop  kent  vele  verenigingen  en  instellingen.  Een  van  deze  verenigingen  werd  op  15  juni  
1983  in  Lierop  opgericht.  Over  welke  vereniging  hebben  we  ‘t? 

In  1965  werd  Lierop  1  voor  de  derde  keer  kampioen  in  de  3e  klasse  onderafdeling.   

A Hoeveel  goals  maakte  ze  in  dat  seizoen?

B Tegen  wie  speelden  ze  de  promotiewedstrijden?  

C Waar  werd  de  wedstrijd  gespeeld?   

D Wie  maakte  de  uiteindelijke  winnende  treffer  
 waardoor  het  promoveerde  naar  de  tweede  klasse  
 onderafdeling?   

E Wat  was  de  einduitslag?

Lieropse  Winkeliers 

A 180    

B Helenaveen    

C Liessel    

D Henk  vd  Zanden   

E 2-1  



5    Skon verinniging toch?

7 De fanfare heeft nog steeds een vaste plaats in een dorpsgemeenschap.  
Ook  in  Lierop.  Ook  vroeger.  We  vonden  een  foto  van  de  fanfare  uit  
1931.  fijn  dat  deze  vraag  niet  te  googelen  valt!  Nu  komt  het  er  dus  
op  aan  om  je  (voor)vaderen  te  kennen. 

We  zoeken  de  namen  van  A  t/m  E.  Kun  je  ons  helpen?

C
E

D

B

A

A Piet van  eijk      

B Cas  van  Vlokhoven      

C Graard  Sanders       

D Piet  van  Oosterhout  

E Mathieu  van  den  Boomen



5    Skon verinniging toch?

8 Nirwana  kent  een  hele  geschiedenis.  Het  is  een  niet  meer  weg  te  denken  -  open  -  jon-
gerensociëteit  die  met  het  jaarlijkse  Tuinfeest  regionale  en  zelfs  landelijke  aandacht  krijgt.  
Maar  hoe  zat  het  ook  alweer?

A Wanneer en waar werd de oprichtingsvergadering van Nirwana gehouden en wie
 verzon  de naam? 

B Eind jaren ‘70 ontstonden in Lierop door het niet altijd eens zijn met het idealistische   
 karakter van het grote Nirwana diverse groeperingen die hun eigen ‘feestjes’ 
 organiseerden zoals ZaZo en Chicago. Waar hadden zij hun  ‘bijeenkomsten’ en wat
 betekent de naam ZaZo?

C Beide groeperingen kwamen uiteindelijk door de ‘ouderlijke macht’ aan hun einde.
 Weten jullie nog hoe? ZaZo door....  /  Chicago door...

D Welke groeperingen - die zich uiteindelijk bij Nirwana aan zouden sluiten - kwamen
 voort uit de opgedoekte verblijfplaatsen en waar kregen ze hun nieuwe  huisvesting?

E Wanneer was de officiële opening van het huidige Nirwanagebouw? En wie verrichtte 
 de officiële opening?

A Op  5  april  1970  in  de  huiskamer  van  de  familie  Peter  Meulendijks.  
 Frans  van  Stiphout  bedacht  de  naam.     

B ZaZo  Feestjes  bij  Harrie  Maas  (de  Rooie)  in  de  Groenstraat.  Chicago  in  
 eerste  instantie  in  keet  bij  Hans  (Sjef)  van  de  Ven.  ZaZo  betekent  zaterdag  
 zondag  want  dan  waren  de  bijeenkomsten     

C ZaZo  nadat  Harrie  Maas  een  lege  whiskeyfles  op  de  inrit  tegenkwam  en  
 Chicago  nadat  een  groep  jongeren  de  putdeksels  in  de  buurt  gelicht  hadden.

D Chicago  werd  Samsara  dat  in  1e  instantie  een  aparte  ruimte  kreeg  in  
 Nirwanagebouw  aan  de  Florastraat.  ZaZo  werd  overgenomen  door  groep  
 van  Toontje  Maas  uit  de  Groenstraat  en  werd  uiteindelijk  de  SHeT  met  
 als  basis  Achterbroek  bij  Martien  Slegers.

E Op  10  april  1983  door  Harrie  Maas  (de  Rooie).



5    Skon verinniging toch?

9 fanfare  en  Slagwerkgroep  St.  Willibrordus.  Dat  is  de  officiële  naam  van  de  vereniging.  
De  vereniging  is  een  afspiegeling  van  de  Lieropse  samenleving  waarin  zowel  jong  als  
oud  vertegenwoordigd  zijn.  Het  korps  speelt  graag  muziek  die  voor  iedereen  toegankelijk  
is.  Zowel  concertwerk  als  lichte  muziek  staat  dan  ook  vaak  op  het  programma.  Opluis-
teren  van  diverse  festiviteiten,  serenade’s,  jubilea  etc.  zijn  regelmatige  activiteiten  van  
het  korps.  Om  het  publiek  te  verrassen  wordt  er  vaak  gewerkt  met  projecten;  dit  vormt  
tevens  een  leuke  uitdaging  voor  de  muzikanten.  Tot  de  grotere  projecten  worden  de  
4-jaarlijkse  proms-achtige  concerten  gerekend.  Hier  willen  we  meer  van  weten. 

A In  welk  jaar  was  het  eerste  proms-concert,  onder  welke  titel  werd  het  gepresenteerd  
 en  ter  gelegenheid  van  welk  jubileum  werd  het  gehouden?

B  Noem  ook  de  titels  van  de  daarop  volgende  uitvoeringen? 

C  Wie  vertolkte  Sweet  Goodbyes  in  2012? 

D  Wie  vertokte  ‘all  kinds  of  everything’  in  2008?

E Een nieuw element in 2016 was het  bewegend  podium.  Waar haalden de bedenkers
 hun  inspiratie  vandaan? 

A 2004 – PROMS Meeus for Music – 75-jarig jubileum

B 2008: Meeus Music memories 2008
 2012: nederpop Lierop Live
 2016: Lierop Live ‘on the move’

C Manon Verbruggen

D Wilma van Lierop

D Soldaat van Oranje



10

5    Skon verinniging toch?

Lierop wordt gezien als een muzikaal dorp. Dit ligt ook aan de vele koren die Lierop heeft of 
had. Wij willen graag alle koornamen weten die in Lierop actief waren in verleden en heden, 
dus ook de naamsveranderingen tellen mee. Graag in alfabetische volgorde.

A Capella

Ameezing

Bosgalm

easy & Free

Koepelzangers

Lierelarre

Parochieel Kerkkoor

Pazz Bizzig

Stage Fright

Theaterkoor easy & Free (va 2004)



5
OpDRAChT

Skon verinniging toch?
Beeld met 5 teamleden 4 Lieropse verenigingen uit, maak 
van elk een foto en plak deze op de volgende pagina.
Schrijf onder de foto welke vereniging jullie uitbeelden.



ANTWOORDEN

In 2018

6



Lierop...  waar  een  klein  dorp  groot  in  kan  zijn.  We  
horen  het  vaak.  Maar  hoe  groot  (of  klein)  is  Lierop  
eigenlijk  wat  haar  inwoner-aantal  betreft?  Wij  weten  
het  maar  we  willen  het  graag  van  jullie  weten. We  
beginnen  ‘n  tijd  terug.  

1

A In  welk  jaar  had  Lierop  1006  inwoners  (486  
 man/520  vrouw)? 

B Hoeveel  inwoners  had  Lierop  op  1  juni  2018? 

C Hoeveel  daarvan  was  man  en  hoeveel  vrouw?  
 (je  mag  er  2%  naast  zitten)  

D Was  het  totale  inwonertal  op  1  juni  2018  meer  of  minder  dan  op  1  januari  2018?    

E Kun  je  ook  het  aantal  gescheiden  mannen  en  vrouwen  per  1  juni  aangeven?
 (je  mag  er  zelfs  max  10%  naast  zitten!)    

6    in 2018

A 1921

B 2231 

C 1178  man  /  1053  vrouw
 Bij  man  1154  tot  1202  goed  /  bij  vrouw  1032  tot  1074 goed

D Minder  (2)

E 70  man,  46  vrouw
 man:  63-77  /  vrouw  41-51



Ook in 2018 kregen vele - ook Lieropse - inwoners weer bergen folders in de bus. Vele
warenhuizen waren daarbij. Onze fotograaf maakte van 10 artikelen foto’s maar zoomde iets 
te ver in. Welke artikelen staan er op de foto?

2

6    in 2018

A B C

D E F g

h I J
A Afvalbak 

F Pannenset

B Flessendrager

G Vloertrekker 

C Flessentas

H Wandslangenbox

D Huishoudtrap 

I Wasmachine

E Opzetborstel

J Zweefparasol



4

6    in 2018

3 ferd  Raaymakers  gaat  er  mee  stoppen.  We  zullen  er  
in  Lierop  aan  moeten  wennen  al  is  hij  al  maanden  
aan  het  afbouwen. Samen  met  ‘herder’  jan  heeft  hij  
aan  Lierop  een  speciaal  gezicht  gegeven.  Binnenkort  
is  zijn  jubileum.   

Belangrijk zijn voor je elftal/club. Wie wil dat niet? We willen de ‘Man of the Match’ weten  van 
Lierop 1 bij de thuiswedstrijd die SV Lierop dit jaar speelde tegen Rood Wit ‘62?

A Welk  jubileum?   

B Op  welke  datum?   

C Op  welke  locatie  is  ferd  in  Lierop  begonnen? 

Vergeet nie zo mee en dan te drinke...

A 35-jarig  jubileum   

A Guus  Berkers 

B 1-12-2018   

C De Kleut / Lokaal / Van Dongenstraat 2a



5

6    in 2018

Elk  jaar  als  er  afgestudeerden  zijn  wordt  dit  geuit  met  vlaggen.  Vlaggen  van  blijdschap  
en  trots.  Iedereen  mag  het  meebeleven.  Ook  wij  keken  rond  en  maakten  er  foto’s  van.    
Welke  foto  hoort  bij  welke  geslaagde? Graag de naam van de geslaagde, straatnaam  en  
huisnummer. 

A B C

D E
A Lotte  van  den  Boogaard   -  Veldweg  9   

B Tim  van  Brussel   -  Slutelakker  32   

C Maik  en nienke Sanders   -  Slutelakker  36   

D Vera  Raijmakers   -  Verhagenstraat  15

E  Roland  van  Rut   -  Lijestraat  9 



6

6    in 2018

De  gemeenteraadsverkiezingen  die  dit  jaar  weer  werden  gehouden  zonder  Lieropse  Lijst  
kende  toch  vele  Lieropse  kandidaten.

A Weet  je  nog  welke?  Graag  ook  de  partij  erbij  die  ze  vertegenwoordigden. 

B Hoeveel  mensen  hebben  er  dit  jaar  in  Lierop  gestemd?  

C In  2010  deed  de  Lieropse  Lijst  nog  mee.  Hoeveel  stemmen  haalde  Annet  Wilde  
 toen?

D Hoeveel  stemmen  behaalde  ze  4  jaar  eerder?  

E Hoeveel  stemmen  kreeg  Gerard  Claassen  bij  de  laatste  verkiezingen? 

A Wij  zijn  Someren  VVD:  6x...  Gerard  Claassen,  Bart  Megens,  Rick  Kusters,  Henk
 Bukkems,  Robert  van  Otterdijk,  Roald  van  Vliet.    

 Zummers Belang/CDA:  3x...  Rik Duijmelink, Ellen Heijblom, Marcel Meijer.

 Gemeenschapslijst:  5x...  Loes van  de  Sluijs,  Thwan  van  Gennip,  Ton  van  Schalen,
 Ilse  van  de  Waarsenburg-van  Vlokhoven,  John  Smits.

 PvdA:  2x Herold Dat, Marcel Aaben.

B 1088

C 732   

D 482 

E 251



7 Volgens de Chinese astrologie is 2018 het jaar van de HOND. Ben jij ook een ‘hond’? je bent 
een “HOND” als je geboren bent in een van deze jaren: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006, 2018. In de Chinese astrologie worden de volgende karaktereigenschappen  
toegekend aan mensen die in het jaar van de hond geboren zijn: trouw, loyaal, open, eerlijk, 
ijverig, direct, opmerkzaam, zorgzaam, verdraagzaam en de kampioen van het goede doel, 
maar ook cynisch en pessimistisch. Chinees Nieuwjaar is in 2018 begonnen op vrijdag 16 feb-
ruari en eindigt op 4 februari 2019.

Onderstaand 10 foto’s met honden, maar wat zijn de rassen???

6    in 2018

A B C

D

g

JI

h

E F



6    in 2018

B Amerikaanse  water-spaniel 

G Golden  Retriever 

A Podenco Andaluz / Pharaohond

F Hollandse  Smoushond  

C Mechelse  herder 

H Dwergschnauzer 

D Mopshond 

I Dalmatiër  

E Puli  -  Hongaars  hondenras  -  ‘Puli’  betekent  begeleider

J new  Foundlander



6    in 2018

8 Afgelopen jaar is er wederom veel gebeurd in Lierop. De volgende plaatjes geven activiteiten of 
gebeurtenissen weer van het afgelopen jaar. Schrijf onder elk plaatje wat deze gebeurtenis was 
en zet ze in de goede volgorde wat als eerste gebeurde krijgt een 1, wat daarna gebeurde een 2,  
daarna een 3 etc. tot en met 20.

17

11

6 20

7

19

Opening  oude  koeienstal  op  8  april 

Fanfare  houdt  Pleintjesconcert  op  1  juli

Peteyfest  op  26  mei

Jeugdvakantiewerk  sportdag  op  12  juli 

Koningsdag  optocht  op  27  april 

Beachvolley  op  3-slotenveldje  op  6  juli



6    in 2018

evy  Kuijpers  wordt  nederlands  Kampioene  bij  de  
elite  zonder  contract  op  31  juni

Volendamse  bruiloft  van  Anne  en  Tom  op  13  
februari

Receptie  jeugdboerenbruidspaartje  Jelte  en  Mirte  
op  28  januari

Toon  Hesius  wint  als  leerling  tegelzetter  bij  Skills  
The  Finals  op  20  februari

Tour  dur  Lierup  op  27-28-29  juni

Herdenking  bij  monument  (jaarlijkse  aandacht  
voor  slachtoffers  oorlog  en  bevrijding)  9  mei 

2

16

1 8

15

3



6    in 2018

Open  dag  d’n  Hoef  op  13  mei

eurosjopper  op  23  juni

Vruuger  waar  alles  bitter  in  de  Vurherd  op  6  
april

Sjaak  van  Moorsel  viert  75-jarig  jubileum  op  9  
juni  2018

Passie  in  onze  Koepelkerk  op  22-23  en  24  maart

Kubtoernooi  Nirwana/Scouting  op  3  juni

14

9

5 12

4

13



6    in 2018

De Top 2000 kennen we allemaal wel. We zijn in de lijst gedoken van 2017 en hebben 5 nummers  
uitgezocht waarvan hieronder vertalingen van een zin uit die nummers is genoteerd. Wat is de  
titel van het nummer en graag ook de naam van de artiest/band.

A “maar  het  is  triest  en  het  is  zoet  en  ik  wist  dat  het  compleet  was”

C “ze  hielden  zich  schuil  in  een  groot  korenveld,  en  lieten  zich  maar  gewoon
 meevoeren”

D “ik  wil  geen  pijn  doen,  er  is  zoveel  op  deze  wereld  om  me  te  laten  geloven”

E “‘blootsvoets  op  het  gras,  luisterend  naar  ons  favoriete  liedje’”

B “‘stel  je  voor  dat  ik  de  jouwe  zou  zijn  en  alleen  in  plaats  daarvan  ben  ik  de
 eenzame’ ”

9

Jaarmarkt  op  20  mei Theo  Peeters  laatste  dag  als  brigadier  op  3  juli 

10 18

A PiAnO  MAn  -  Billy  Joel

B i  SAT  BY  THe  OCeAn  -  QUeenS  OF  THe  STOne  AGe

C Une  BeLLe  HiSTOiRe  –  MiCHeL  FUGAin

D JUST  BReATHe  -  PeARL  JAM

E PeRFeCT  -  eD  SHeeRAn



6    in 2018

Na  de  drukbezochte  kerkdienst  op  captainsdag  9  september  zijn  we  met  de  captains  
op  de  koffie  geweest  in  de  Ontmoeting.  Daar  heeft  Robert  e.e.a.  uitgelegd  en  hebben  
jullie  een  enveloppe  meegekregen  waarin  een  floppy  bleek  te  zitten  die  gekraakt  moest  
worden  en  bij  goed  gevolg  een  joker  opleverde.  Ook  heeft  Robert  in  zijn  presentatie  
aangegeven  dat  we  geen  simpele  vragen  zouden  gaan  stellen  over  de  kerkdienst.  Hij  gaf  
daarbij  ook  drie  voorbeelden.  Eigenlijk  moeten  jullie  captains  dus  nu  die  vragen  ken-
nen  want  we  willen  weten  welke  vragen  volgens  Robert  niet  gesteld  zouden  worden.  
Dat  gaan  we  dus  wel  doen!  De  teamleden  die  in  de  kerk  waren  kunnen  natuurlijk  wel  
helpen  met  het  beantwoorden  ALS  de  captains  zich  tenminste  de  vragen  nog  kunnen  
herinneren??  
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De eerste vraag van Robert:

Antwoord:

De tweede vraag van Robert:

Antwoord:

De derde vraag van Robert:

Antwoord:

Naast  wie  zat  Stijn  Hesius  tijdens  de  kerkdienst?

Robert van Otterdijk

Welk  koor  verzorgde  de  zang  tijdens  de  dienst?

Parochieel  Kerkkoor

Wie  waren  de  misdienaars?

Eefke  en  Noortje  Bollen
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In 2018

pLAK hIER DE FOTO

Als  deelnemers  van  de  Dorpskwis  verwachten  we  
dat  jullie  ‘bij  de  tijd’  zijn.  We  vragen  niet  veel...  
Maak  alleen  maar  een  foto  zoals  bijgaand  staat  
afgebeeld.  Plak  deze  hier boven op deze pagina.  
gemakkelijker  kunnen  we  het  niet  maken!?



ANTWOORDEN

Herinnerde gij dizze nog?

7



Het  kerkhof  in  Lierop  ziet  er  dankzij  de  vele  vrijwilligers  
mooi  uit.  Er  staat  ook  een  huisje  op  het  kerkhof.  Dit  
huisje  had  in  het  verleden  een  specifiek  doel  en  daaraan  
dankt  het  ook  zijn  naam.  

jan  Kanters  is  o.a.  als  ‘hoogheid’  in  Lierop  bekend.  Hij  was  de  
eerste grote Prins  van  de  Kaauw  Voetjes.  Ook  bekend  is  dat  hij  
‘vroeger’  een  andere  -  koninklijke  -  hoogheid  op  bezoek  kreeg  
toen  hij  nog  op  ‘t  Eindje  woonde.   

De Toer dur Lierup is een niet meer weg te den-
ken evenement in Lierop. Dit jaar is alweer de 54e 
editie  verreden. Een niet te tellen aantal winnaars 
heeft het al opgeleverd. Een unicum was het toen 
in de 30e editie maar liefst 4 broers hun eigen 
leeftijdsklasse wisten te winnen. Wie waren die  
broers (familienaam en voornamen)? 

2

1

A Wie  was  die  hoogheid?   

A Welke  naam  zoeken  we?  

B In  welk  jaar  was  dat?   

B Wat  betekent  die  naam?  

C Wat  was  de  reden  van  het  bezoek?  

C In  welk  jaar  werd  het  op  ons  kerkhof  gebouwd?

D De  burgemeester  was  er  ook  bij.  Hoe  heette  hij? 

E Wat  was  de  lijfspreuk  van  Prins  jan  I?

3
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A Koningin  Juliana 

Jos,  Toon,  Geert  en  Chris  Filippini. 

A Knekelhuisje   

B 1976  

B Beenderen  van  overledenen  worden  er  bewaard  

C Vanwege  de  droogte  in  dat  jaar  

C 1899 

D (Henk)  Roels  

E Laat  carnaval  voor  groot  en  klein,  een  mooi  en  gezellig  dorpsfeest  zijn
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De  Lieropse  politiek  staat  sinds  het  niet  meer  meedoen  van  
de  Lieropse  Lijst  op  een  behoorlijk  laag  pitje.  Gerard  Claassen  
is  nog  de  enige  Lieroppenaar  die  in  de  gemeenteraad  van  de  
gemeente  Someren  zit.  

A Hoe  lang  zat  hij  in  de  gemeenteraad  van  Vught?       

B Hoeveel  jaren  woonde  hij  in  Lierop  voordat  hij  naar  
 Vught verhuisde?  

C Hoeveel  jaren  woonde  hij  in  Vught?   

D In  welk  jaar  kwam  hij  met  zijn  Marieke  weer  naar  
 Lierop  terug?

Vele  Lieroppenaren  gingen  in  het  verleden  in  dienst.  De  dienstplicht  van  toen  zorgde  
hiervoor.  Tegenwoordig  gaan  onze  jongeren  niet  meer  in  dienst  of  ze  doen  dit  vrijwillig.  

A Hoeveel  Lieropse  jongeren  vervulden  in  de  jaren  ‘30  hun  dienstplicht  in  
 Nederlands  Oost-Indie?

B Is  de  dienstplicht  eigenlijk  wel  afgeschaft?  

C Hoe  lang  moesten  dienstplichtige  soldaten  in  de  jaren  ‘80  maximaal  in  dienst?

D je  kon  vroeger  afgekeurd  worden  op  S5  en  I5.  Wat  betekenen  deze  begrippen? 

E Hoe  heette  de  grootste  vakbond  voor  dienstplichtigen  die  in  de  jaren  80  
 actief  was 

5

A 11 jaar

B 15 jaar  

C 20 jaar

D (Oktober) 2007

A 17

B Niet  afgeschaft  (sinds  1  mei  1997  wel  opschorting  van  opkomstplicht)   

C Maximaal  14  maanden  (in  legergroen  en  wapen)

D S5:  onvoldoende  stabiliteit  -  I5:  onvoldoende  intelligentie 

E AVNM  (Algemene  Vereniging  van  Dienstplichtige  Militairen)
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LIEROP!  Er  valt  genoeg  over  te  vertellen  (en  te  vragen)!  We  doen  een  poging  en  gaan  
ver  terug  in  de  tijd,  ga  je  mee?  

De  Lieropse  kerk  een  Rocktempel??  Op  9  november  2008  begon  het  erop  te  lijken.  Toen  
kwam  een  u2  coverband  optreden  in  de  Koepelkerk  in  Lierop.  Het  was  afgeladen  vol  en  
vooral  apart.   

De  SV  Lierop  is  altijd  blij  als  er  specialisten  op  bepaalde  gebieden  naar  Lierop  komen  
zoals  begin van dit jaar  scheidsrechter  Ed  janssen.  Dat  geldt  ook  voor  trainers.   

A Hoe  werd  Lierop  in  oude  stukken  van  1155  genoemd?   

A Ter  welke  gelegenheid  was  dit? 

A Welke  trainer  -  die  nu  nog  in  het  betaalde  
 voetbal  traint  -  gaf  in  1994  een  demonstratie-
 training  in  Lierop  aan  de  B,  C  en  D-jeugd?

B Wat  is  de  inhoudelijke  boodschap  van  de  naam  ‘Lierop’?   

B Wie  was  de  grote  animator  om  dit  gerealiseerd  te  krijgen?  

B Bij  welke  club  traint  hij  nu?

C Voor  de  annexatie  van  Lierop  bij  Someren  in  1935  was  een  annexatie  met  
 Asten  bijna  een  feit.  Wanneer  zou  dit  ingaan?   

C De  communiebank  werd  ook  op  een  niet  gebruikelijke  manier  ingezet.  Hoe? 

D Hoeveel  hectare  aan  grondgebied  zou  Asten  en  Lierop  samen  hebben?

E Hoe  zou  de  nieuwe  gemeente  gaan  heten?     

6

7

8

A Lirdob,  Lindor.   

A Vanwege  100e  sterfdag  Carl  Weber   

A Adrie  Koster 

B Dorp  bij  de  Lindebomen     

B Ferd  Raaymakers

B Willem  2 

C 1  januari  1922  

C Als Podium

D 9292  ha  

E Asten
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In  het  gebied  Moorsel  is  het  voormalige  onderduikerskamp  Dennenlust  gelegen.  Vanuit  
Lierop  staan  routebordjes  die  geïnteresserden  naar  het  voormalige  kamp  brengen.  Ook  
organiseert  Gerard  Geboers,  schrijver  van  ‘Zij  woonden  een  jaar  in  een  bos  –  1  augustus  
1943-21  september  1944’  -  regelmatig  wandelingen  naar  het  inmiddels  ‘gerestaureerde’  
onderduikerskamp  en  geeft  daarbij  de  nodige  uitleg.  In  het  kamp  woonden  vijfenzeventig  
jaar  geleden  ruim  dertig  onderduikers. Wij  zijn  er  ‘ingedoken’  en  zijn  benieuwd  hoe  jullie  
kennis  van  het  onderduikerskamp  is... 

A In  de  lente  van  1944  vraagt moeder Berkers  zich  af  of het  niet  te  riskant wordt
 om de onderduikers  nog langer te helpen. Welk  feit  brengt haar aan  het  twijfelen?   

B De  eerste,  die  Gerard  Geboers in 2007  interviewde  voor  “Zij woonden een jaar in 
 een bos”,  was  de 95-jarige  Dina  Berkers.  In 2015 zou zij  met  wethouder  Willy Hanssen  
 de  reconstructie  van  het  kamp nog openen.  Hoe  oud  is  zij geworden?

C In  april  1944 wordt  de  wacht  betrokken  op  twee  wachtposten  aan  de  noordzijde  
 van  het  bosperceel,  waarin  het  kamp  ligt.  Een  in  het  donker  terugkerende onder-
 duiker  dient  zich bij  de  wacht  te  melden  met  een  code.  Welke  code  is  dat?

D Voor  ‘f’  hebben  de  onderduikers  een  apart  alarmeringssysteem  aangelegd.  Alleen  
 de leiders  zijn  geautoriseerd  om  daarop  te  reageren.  Wie  is  ‘f’?

E In  de  ochtend  van  19  september  1944  komt  frank  Doucette  om  tijdens  een  par-
 tizanenactie.  Hij  wordt  opgebaard  in  Dennenlust  en  na  een  afscheidsdienst  wordt  
 hij  ’s  avonds  naar  het  klooster  in  Lierop  gebracht.  Zuster  felicité  zit  in  het  com-
 plot,  zij  heeft  de  timmerman  die  middag  in  het  klooster  een  kist  laten  maken  en  
 doet  nu  zelf  de  lichaamsverzorging.  Rond  middernacht  wordt  frank  Doucette  in  
 stilte  begraven.  Hoe  heet  die  timmerman?   

9
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De Koepel is jaren een begrip geweest in Lierop. Elke maand was er Lierops nieuws te lezen,  
vertelden verenigingen over hun activiteiten en waren er rubrieken zoals bv mijmeringen en  
hersenspinsels. Ook kwam de politiek aan bod.

A Wie  schreef  de  mijmeringen?   

B En  wie  de  hersenspinsels?   

C Naar  welk  abonnementsbedrag  werd  de  
 Koepel  in  2008  voor  de  Lieropse  inwoners  
 verhoogd? 

10

A Theo  Maas    

B Marianne  Welten  en  Martin  van  Iersel   

C 10.-

A De  aanwezigheid  van  geallieerde  piloten  in  Dennenlust 

B 104  (op  drie  weken  na  105) 

C De  liedregel  “Wie  kan  me  zeggen  waar  woon  ik.  Wie  me  netjes  naar  huis  
 brengt,  beloon  ik.”

D Jachtopziener  Bussers

E Jan  van  der  Schouw  (oftewel  Jan  van  Fried’e)
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Herinnerde gij dizze nog?
Maak het schild van Lierop zo groot mogelijk na.
Gebruik hiervoor strijkkralen, klei, hout of iets 
dergelijks. Alles is toegestaan behalve printwerk.
Wees creatief!! het schild droog inleveren samen 
met dit kwisboek. Zet op de achterzijde van het 
schild jullie teamnaam en nummer.



ANTWOORDEN

Kleurrijk
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In  Nederland  zijn  duizenden  medicijnen  verkrijgbaar.  De  meeste  medicijnen  worden  voor-
geschreven  door  een  arts.  Er  zijn  ook  medicijnen  die  je  zonder  recept  kunt  kopen  bij  de  
apotheek  of  drogist.  Hieronder  diverse  medicijnen  waarvan  wij  de  namen  zoeken  en  geef  
ook  maar  aan  tegen  (of  voor)  wat  ze  helpen.  Kun  je  ons  helpen?

1
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A B C

D
E F

g

h
I J

A Diclofenac, ontsteking

B Anticonceptiepil, niet zwanger worden

C Smarties, glimlach

F Norit, diaree

D Viagra, erectie

G Paracetamol, pijn

I Hoest siroop, verzachtend

E Strepsils, keelpijn

H Purol, schrale lippen

J Ibuprofen, pijn



Grote  merken  en  bedrijven  hebben  allemaal  een  logo  dat  herkenbaar  is.  Een  logo  waar  
dus  goed  over  nagedacht  is.  Ook  de  minder  grote  bedrijven  streven  met  hun  logo  naar  
deze  grote  herkenbaarheid.  De  combinatie  van  kleur,  naam  en  beeld  zorgt  ervoor  dat  een  
logo  spreekt  voor  het  merk  of  het  bedrijf.  Het  kleurgebruik  is  met  stip  het  belangrijkste  
element  waar  een  goed  logo  aan  moet  voldoen,  ‘kleurrijk’  telt  dus.    We  hebben  diverse  
logo’s  verzameld  waarvan  we  graag  willen  weten  welk  bedrijf  het  vertegenwoordigt.  Help  
maar  eens  mee...      

8    Kleurrijk

A B C D E

F g h I J

K L M N O

2

A nestle 

B Kees Verstappen Grondwerken

C Boomrooierij vd Zanden

F Brabantbos

K Pritt

D Reebok

G Kappa

L Arcitectenburo Geert Filipini

I Lux et Terra

N Rick Kusters Administratie

E Rolex

H d’n Hoef

M Van den Einden Assurantiën

J Moorselse Hoeve

O TomTom



A Op  welke  dag  en  uur  werd  de  toen  al  maanden  lopende  (af)teller  van  de  website  
 vervangen  voor  de  op  dat  moment  volledige  informatie? 

B De  trailer  waarmee  de  Lieropse  dorpskwis  werd  aangekondigd  was  vooral  Lierops  
 maar  daarnaast  ook  flitsend,  kleurrijk  en  overtuigend.  Hoeveel  -  Lieropse  -  
 foto’s zijn  er  in  deze  trailer  verwerkt?

C Wat  is  het  lettertype  van  de  website  van  onze  dorpskwis?

Bij  de  start  van  de  publiciteit  voor  onze  Dorpskwis  werden  op  hetzelfde  moment  diverse  
media  ingezet. 

3
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A 26  april  2018  om  19.00  uur

B 16

C Monda
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Basisschool ´t Rendal heeft 40 kinderen in groep 1. Het plein rondom de school is verdeeld in 8 vlakken 
en vanuit de school ziet de juf uit elk raam 15 kinderen.

5
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5

5

5

5

5

5

5

5

SCHOOL

Nu krijgt groep 1 er 16 kinderen bij, het totaal komt op 56. De juf wil wel vanuit de school evenveel 
kinderen blijven zien, anders is het voor haar niet meer bij te houden. Ze word immers ook al 59 jaar 
komende lente. Zet het aantal in de de 8 vakken zodat je vanuit elk raam 15 kinderen ziet.

SCHOOL

1

1

13

13

13

1

1

13



M  &  M’s  zijn  “kleurrijke  knoopvormige  chocolaatjes”,  
waarvan  elk  de  letter  “m”  heeft  die  aan  één  kant  
in  kleine  letters  is  gedrukt,  rondom  een  vulling  die  
varieert  afhankelijk  van  de  variëteit  aan  M  &  M’s.  
We  hebben  er  wat  –  kleurrijke  -  vragen  over....

A Van  welke  M&M  kleur  zijn  er  er  de  meeste  
M&M’s  in  onderstaande  afbeelding? 

6
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A Groen



B  Omcirkel de 5 verschillen van deze M&M reclame? 

C Er liggen 6 bakjes op een rij (ondersteboven). Onder een van deze bakjes zit een M&M.
 je  weet  niet  onder  welke,  maar  je  weet  wel  dat  de  M&M  elke  nacht  EEN plek
 naar links of rechts wordt verplaatst. Elke dag mag je onder EEN bakje kijken. Als je de
 bakjes optimaal kiest, hoeveel dagen heb je dan maximaal nodig om aan te wijzen onder
 welk bakje de M&M zit? je hebt de keuze uit drie mogelijkheden...

8    Kleurrijk

6

8
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‘Ooit’  heeft  Lierop  er  erg  gekleurd  uitgezien  met  alle  PACE-vlaggen  aan  de  gevels.  Een  
mooie  vlag  in  de  regenboogkleuren. We  willen  wat  meer  weten  van  deze  vlag.  Kunnen  
jullie  ons  daarbij  helpen? 

A Wat  is  de  betekenis  van  de  vlag?

B Wanneer  werd  deze  voor  het  eerst  in  Nederland  aangeboden  en  tijdens  welke
 gebeurtenis?

C Welke  persoon(en) nam(en) in Lierop het initiatief om deze vlaggen  aan  de  Lieropse
 gevels  te  hangen  en  in  welk  jaar  was  dat? 

D Wat  was  –  naast  de  symbolische  boodschap  -  de  reden dat er in  Lierop  promotie
 voor  deze  vlaggen  gemaakt  werd? 

E Welke  organisatie  en  stad  verbeterde  in  2012  het  wereldrecord  van  de  grootte 
 van de PACE-vlag  en  hoe  groot  werd  hij? 

7
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A Symboliseert  de  internationale  wereldvrede

E  Vrede  vzw  samen  met  Stad  Gent  –  50  x  30  meter 

B  1913  bij  de  opening  van  het  Vredespaleis  in  Den  Haag 

C  Pastoor  Jan  Zwirs  en  Ferd  Raaymakers  in  2005 

D Lierop  850.  Ferd  en  Jan  Zwirs  leek  het  wel  mooi  dat  er  tijdens  dat  feest  veel
 PACE-vlaggen  in  Lierop  zouden  hangen.



8 Een  vlag  geldt,  anders  dan  voor  het  geven  van  signalen,  als  een  representatief  sym-
bool.  De  bij  het  vlaggebruik  behorende  etiquette  verschilt  van  land  tot  land.  Een  vlag  
wordt  over  het  algemeen  met  een  zekere  eerbied  en  respect  behandeld.  Er  bestaan  
tradities  hoe  vlaggen  gehesen,  gestreken,  of  opgeborgen  dienen  te  worden.  Een  vlag  
die  gescheurd  of  verkleurd  is,  behoort  te  worden  vervangen.  In  sommige  landen  is  het  
strafbaar  op  onjuiste  wijze  te  vlaggen.  Als  politiek  symbolische  daad  worden  vlaggen  
van  vermeende  vijanden  soms  vertrapt  of  verbrand  om  deze  vijanden  te  beledigen.  
Wat  weten  jullie  eigenlijk  van  vlaggen? 

8    Kleurrijk

A  Welke  15  Europese  vlaggen  van  links  naar  rechts  zijn  verwerkt  in  dit  plaatje? 



B Hoeveel  van  deze  landen  vallen nu binnen de
 Europese  unie? 

8    Kleurrijk

1 Griekenland
2 Portugal
3 Verenigd  Koninkrijk of Ijsland
4 Finland
5 Spanje
6 België
7 Oostenrijk
8 nederland
9 Frankrijk
10 Zweden
11 Italië
12 Luxemburg
13 Denemarken
14 Duitsland
15 ierland

1 Griekenland
2 Portugal
3 Verenigd  Koninkrijk of Ijsland
4 Finland
5 Spanje
6 België
7 Oostenrijk
8 nederland
9 Frankrijk
10 Zweden
11 Italië
12 Luxemburg
13 Denemarken
14 Duitsland
15 ierland
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C Ieder  land  spreekt  zijn  eigen  taal,  welke  officiële  landstaal  (van  deze  landen)
 komt  het  meest  voor? 

1 Duits  (4)
2 engels  (3)
 Frans  (3)
3 Zweeds  (2)
4 Fins  (2)

1 Griekenland  (Grieks)
2 Portugal  (engels)
3 Verenigd  Koninkrijk  (Engels)  of Ijsland (Ijslands)
4 Finland  (Fins,  Zweeds)
5 Spanje  (Spaans)
6 België  (Nederlands,  Frans,  Duits)
7 Oostenrijk (Duits (regionaal ook Sloveens, Kroatisch en Hongaars))
8 nederland  (nederlands)
9 Frankrijk  (Frans)
10 Zweden  (Zweeds.  Verder  worden  Fins,  Meänkieli,  Samisch, Romani  en
 Jiddisch  erkend  als  minderheidstalen)
11 Italië  (Italiaans)
12 Luxemburg  (Luxemburgs,  Frans  en  Duits)
13 Denemarken  (Deens)
14 Duitsland  (Duits)
15 Ierland  (Iers,  Engels)



A  Op  welke  datum  werd  de  tunnel  beschilderd? 

B  Als  ‘basis’  werd  een  mooie  levensboom  geschilderd.  Van  wie  was  het  ontwerp? 

C   Welk  evenement  werd  op  die  dag  in  Lierop  voor  de  eerste  keer  gehouden? 

D Op  de  grote  schilderdag  werden  er  door  jong  en  oud  bollen  in  de  levensboom
 geschilderd,  de  ene  nog  fraaier  dan  de  andere.  Wie  schilderde  onderstaande
 bollen?

8    Kleurrijk

Enkele  jaren  geleden  werd  de  tunnel  onder  de  A67  op  de  Steemertseweg  in  Lierop  
beschilderd  door  in  totaal  zo’n  tweehonderd  dorpsbewoners.

9

A 28  mei  2016 

B Efri  van  der  Weerden

C  Kubbtoernooi  bij  nirwana 

erik van Doorn Pastoor  Jan en
Theo  Maas Lynn  Heezen



In  2013  zijn  er  in  Lierop  vele  verkeerskundige  maatregelen  genomen  in  het  kader  van  
IDOP  Lierop.  In  totaal  zijn  er  door  de  gemeente  14  maatregelen  rond  en  in  Lierop  
genomen  die  bedoeld  waren  de  leefbaarheid  in  Lierop  te  vergroten.  Ook  zebrapaden  
hoorden  bij  de  maatregelen.  Hoe  zwart/wit  zijn  ze  eigenlijk?  We  vragen  alleen  maar  
naar  het  totaal  aantal  witte  strepen  die  deze  zebrapaden  in  de  kom  van  Lierop  tellen?  
Toch  effe  bekijken?!  
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Kiek an, alweer un zwik vroage kloar!

TOTAAL  30
Somerenseweg  8 Heesvenstraat  10 Kerk  6  Coeckepanne  6 
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Kleurrijk
Wat  zou  er  met  alle  pACE-vlaggen  in  Lierop
gebeurd  zijn  want er  zijn  er  maar  weinig  meer  
in  ons  dorpje  te  vinden.  Daar  willen  we  vandaag  
graag  verandering  in  brengen.  We  zien  graag  de  
vlaggen  weer  terug.  
Maak  een  foto  van  de  teamcaptain bij  de  vlag.  
plak  de  foto  op de volgende pagina.



ANTWOORDEN

Muziek

9



Soms  zijn  situaties  ‘niet  te  geloven’.  Het  
komt  echter  ook  nogal  eens  voor  dat  iemand  
gelooft  in  zijn  eigen  gelijk.  Zo  ook  Boudewijn  
de  Groot  die  er  in  zijn  lied  Avond  in  de  
overtreffende  trap  ‘geloof’  in  heeft.  Hoe  vaak  
komt  ‘geloof’  voor  in  dit  nummer?

Zie  op  deze  afbeelding  de  bladmuziek  van  een  bepaald  muzieknummer.  In  een  muzikaal  
dorp  als  Lierop  moet  het  toch  niet  moeilijk  zijn  om  ons  de  titel  van  dit  muziekstuk  door  
te  geven.  Of  toch  wel? 

2

1

A Welk  nummer  hoor  je?

je hoort wel eens een nummer gezongen in een andere taal  
dan het Nederlands. En TOCH kun je er een Nederlandse zin  
in herkennen. Ook in het lied dat je op de website onder bij-
gaande QR-code kunt beluisteren zit zo’n - duidelijke - zin.

B Wie  is  de  zanger? 

C Welke  Nederlandse  zin  hoor  je  in  dit  nummer?

3

9    Muziek

WW= DKL20!8

35x

A il  Volo   

Wa  Veinde  Gai  Van  Mij

B Zucchero  

C ‘Charlotte  doet  in  porno’  (minuut  3:10) 



4

9    Muziek

A Welke  Lieropse  bands  zie  je  hier?

Lierop  heeft  (vooral  in  het  verleden) veel  bands  gekend. Eens kijken of jullie ze nog kennen?!

B Welk  bandlid  is  onherkenbaar  gemaakt?

C Enkele  letters  van  de  namen  van  deze  bandleden  (vraag  B)  vormen  een andere
 Lieropse  band,  welke? Neem  de  eerste  letter  van  1,  de  zesde  van  2, de  vijfde
 van  3,  de  eerste  van  4,  de  tweede  van  5  en  de  derde  van  6....  Puzzelen  maar....

1

3

5

2

4

6

A Lock  nine

A De  Zieke  Geesten

A Precise  Patchwork  Band

A Bon  Scotch

A An  illusion

A Stoosh

B Berry  Hendrikx

B Bart  Reinders

B Jan  Berkers

C WiBRAS

B Geert  Sanders

B Wessel  van  de  Wijnboom

B Eline  Verrijt-Otten 



Lierop is een heel muzikaal dorp. Het is ook een dorp waar heel veel muziek te zien en te 
horen is. je hebt keus uit oa Nirwana’s Tuinfeest, Peteyfest, Eurosjopper en nog vele andere 
festiviteiten. Vind de 5 bands of artiesten hieronder in de lijst die nog nooit in Lierop hebben 
opgetreden.

5
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ugly Kid joe
Motorpsycho
Handsome Poets
Agitator
Save Your Sympathie
Tsar Bompa
Peter Pan Speedrock
Herman Brood and his wild Romance

Rowwen Hèze
Skik
The Gathering
Therapy
Yellow Claw
Bonnie St. Claire
Racoon
Arie Ribbens
Triggerfinger
urban Dance Squad
De Travoltas
Dropkick Murphy’s
fiddlers Green
Gogol Bordello
Guus Meeuwis
faithless
Aurdrey Horne
Within Temptation
Navarone
Coldplace
DeWolff
Voltage
Band of Skulls
De Staat
Chef’ Special
Dotan
Mozes and the firstborn
White Cowbell Oklahoma
Hillbilly Hayride
Papa Roach
Kensington
Vandenberg’s Moonkings
Blaudzun
Di-Rect
Dog eat Dog

Rattlesnake Shake
Van Dik hout
The Radios
Danko Jones
Manic Street Preachers
Clawfinger
Golden Earring
The Selecter
The Paladins
Krezip
Anouk
fisher Z
Arid
Biohazard
four fighters
Moke
Sepultura
frank & Mirella
Voicst
Metal Molly
Monster Magnet
Bertolf
Gwar
freek de jonge
Rondé
The Presidents of the uSA
The fun Lovin’ Criminals
Ria Valk
flogging Molly
Wishbone  Ash 
Go Back tot The Zoo
Suicidal Tendencies
De jeugd van Tegenwoordig
Stereophonics
Miss Montreal
The Pilgrims
Haevn
Karma To Burn
Baskerville
Band Of Horses
Channel Zero
Mr Polska
Dazzled Kid

De Heideroosjes
The Shandon
Hallo Venlo
The Hives
The Shavers
fresku
Starsailor
Admiral freebee
janez Detd
undeclinable Ambuscade
Paceshifters
The Charm the fury
The Pixies
Vant
Les Truttes
Imitallica
Lee Prezz Lee
Mightyfools
Drive Like Maria
Osdorp Posse
Mambo Kurt
fleddy Melculy
Marco Borsato
Mainstreet
Koos Alberts
The Stereophonies
VOf de Kunst
The Toy Dolls
frendz ferdinand
Taymir
Bertolf
Ilse DeLange
Gwar
Kings of Lyon
Danko Jones
Guano Apes
john Coffey
The Boxer Rebellion
Life of Agony
jaques Herb
Gotcha!
Bökkers
Band Zonder Banaan
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Bekende,  maar  ook  minder  bekende  zangers,  dirigenten,  muzikanten  enz.  gaan  dood.  
Soms  zelfs  veel  te  vroeg.  ‘Tis’  niet  anders.    We  zijn  écht  benieuwd  of  jullie  alle  namen  
bij  de  geboorte-/sterfte data hieronder  kunnen  plaatsen?  

9    Muziek

A 27/11/1942  -  18/09/1970  

B 14/09/1983  -  23/07/2011 

C 08/02/1933  -  23-01-2014  

D 08/01/1947  -  10/01/2016 

E 29/08/1958  -  25/06/2009

A Jimi  Hendrix   

B Amy  Winehouse  

C Jan  van  de  Ven  

D David  Bowie 

E Michael  Jackson
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Het vinyl komt terug. Vraag het Guus Hurkmans maar. Oude singeltjes zijn er nog genoeg ...ten-
minste.... als je ze bewaard hebt? Nieuwe nummers komen tegenwoordig ook op vinyl uit. Op 
bijgaande foto’s zie je de B-kantjes van 5 singles die het ‘ooit’ goed deden. We zijn op zoek naar 
welke hits er op de A-zijdes staan?? Kun je ons hiermee helpen?

7

Wet  Wet  Wet
More  than  love

neil  Diamond
I  am  I  said

easy  &  Free
Lierop  825

Smokie
Living  next  door  to  Alice

europe
The  Final  Countdown

Golden  earring
Long  Blond  Animal

The  Cats
The  end  of  the  show
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Ga  via  bijgaande  QR  code  naar  onze  website.  je  kunt  
daar  fragmenten  beluisteren  van  songs  uit  alle  tijden.  
Ze  stonden allen op de eerste plaatsen van de top 40 of top  
100. We  zijn  op  zoek  naar  artiest  en  titel  van  de  song. 

9    Muziek

A

E

C

G

I

B

F

D

H

J

WW= DKL20!8

Artiest The Hollies 
Titel  The  air  that  i  breathe

Artiest The  Cats  
Titel  Let’s  dance 

Artiest Genesis
Titel  Mama

Artiest Andre  Hazes
Titel  ik  heb  de  zomer  in  m’n  bol

Artiest Scorpions  
Titel  Wind  of  Change

Artiest Major  Lazor 
Titel  Lean  on

Artiest Tiziano  ferro
Titel  Perdono 

Artiest Bruno  Mars
Titel  That’s  what  i  like

Artiest Marco Borsato 
Titel  Afscheid  nemen  bestaat  niet 

Artiest David  Guetta  &  Sia 
Titel  Flames



Op  YouTube  zijn  vele  grappige  filmpjes  te  zien.  Wij  
vonden  vijf  filmpjes  van  bands/artiesten  met  een  
vrolijke  insteek.  Ga  via  bijgaande  QR-code  naar  
onze  website  en  noem  de  band/artiest  die  je  ziet  
en  de titel van het nummer.  

9
9    Muziek

A

C

E

B

D

WW= DKL20!8

Artiest Abba  
Titel  Mama  Mia

Artiest Mick Jagger & David Bowie 
Titel  Dancing in the Street

Artiest Britney Spears
Titel  Oops!...I Did It Again

Artiest Beach  Boys
Titel  Get  Around

Artiest The Prodigy
Titel  Firestarter



Via  onderstaande QR  code  sturen  we  je  door  naar  de  pagina  waar  je  fragmenten  vindt  
van  filmmuziek. De vraag is niet moeilijk, uit  welke  film  komen  ze? 

9    Muziek

A

C

E

B

D

10

WW= DKL20!8

Schindler’s  List    

 Titanic

The  Davinci  Code   

Back  to  the  Future   

The  Gladiator   



OpDRAChT 

Muziek
Zorg dat je om iets vóór 18.00 uur in de buurt van de 
kerk bent want daar is een deuntje te horen. Welk?

9

An der schonen blaue Donau



ANTWOORDEN

Sponsorvragen
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In 2008 was Mark van Horik al van diverse bands de tourmanager (geweest).
We zoeken er 5. Welke?

In café/zaal Nel van Oosterhout tappen ze al sinds mensenheugenis een lekker ‘pilske’. Daar 
was het ook dat het eerste witbier (Hoegaarden) in Lierop van de tap te krijgen was. Dat brengt 
ons op de volgende vragen.

2

1

A Sinds welk jaar wordt er bij van Oosterhout Hoegaarden getapt?

B uit die tijd stamt ook het ‘duikbootje’. Wat hield dat in?

C En sinds welk jaar tappen ze bij van Oosterhout Bavaria?

10    Sponsorvragen

gOuDEN SpONSOREN

A Sinds  1991

B Hoegaardenglas met daarin een borreltje met citroen. Daarna vullen met Hoegaarden.
 Bij drinken tikt borreltje tegen binnenkant Hoegaardenglas en verliest wat van de 
 citroen die vermengd wordt met de Hoegaarden. Super lekker natuurlijk.

C Sinds  1996

1. Rowwen  Hèze

3. Di-rect

2. Heideroosjes

4. The  Sheer

5. Guus  Meeuwis
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10    Sponsorvragen

3

Hoeveel werkbruggen staan er bij 
Bas Verstappen Bedrijfswagens in de 
werkplaats?

Voor welk gebouw in Lierop heeft Tegelhandel Loomans de meeste tegels geleverd?

Te g e l h a n d e l  &  Te g e l z e t t e r s b e d r i j f

gOuDEN SpONSOREN

6

café/zaal  Nel  van  Oosterhout



Ter gelegenheid van wat tappen 
Ad en Gabiël van ’t jagershuis een 
pilsje? Noem de gelegenheid en de 
exacte datum (dag-maand-jaar).

5
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6
Noem de naam van één van de 2 
personen uit Lierop die werkt bij de 
statafelshop.nl?

gOuDEN SpONSOREN

Opening ‘t Jagershuis - 9 juni 2000

Frans Bastiaans  -  Simone van Moorsel
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Hoe was de naam van de voorganger van de Regiobank?

Ik geef een feestje in mijn tuin en wil er zelf geen werk aan hebben. Ik laat alles doen door het 
personeel van TOP en laat alles bezorgen op Rulakker 2 in Lierop. Wat zijn de kosten van het 
feestje exclusief btw:

2x Pagode 5x5m met vloer
2x gekleurde spot
Podium van 3x2m 40 cm hoog
Een dansvloer van 3x4m
6x statafels rond 80 cm met hoezen diverse kleur
20x barkrukken met rugsteuntje
1x glazen koelkast 320 liter

10    Sponsorvragen

gOuDEN SpONSOREN

nMS Bank

€801,-
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Hoeveel kg aan munten ligt er op de bar?

Hoe ver moet een dwarsligger minimaal van een thermiet- en/of stomplas afliggen bij een 
‘nieuwe’ las?

10    Sponsorvragen

10

gOuDEN SpONSOREN

48 kg

Minimaal 5 cm



Rick heeft een snelle babbel zelfs op twitter, 
facebook en linkedIn babbelt hij er op los. 
Hoe vind je Rick op twitter en Linkedin?

Hoe heet de compagnon van René Manders 
en ik welke bedrijfstak zijn zij actief?

jimmie van Bussel en Desirée van Lierop 
gaan samen eten bij Herberghe de Coecke-
panne en bestellen beide hun favoriete 
pannekoek. Wat moeten zij betalen (excl. 
drankje)?

Wanneer werd Bert Nederlands kampioen 
metselen voor MBO-leerlingen (dd-mm-jjjj)?

Wat  is  de  officiële  naam  van  het  bedrijf  
van  Marcel  van  der  Zanden  en  wat  is  zijn  
KvK-nummer? 

10    Sponsorvragen
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12

13

14

15

ZILvEREN SpONSOREN

Twitter  @RickK1977
Linkedin  – linkedin.com/in/rick-kusters-986a4342

Van  Gorp
Agrarische  sector 

Gehakt €13,50  +  Kersen €9,-  =  €22,50

21-03-2014

Van der Zanden Dakwerken - Kvk 17217526



gEFELICITEERD
jullie zijn er... het einde van het kwisboek!!!
Natuurlijk zijn jullie moegestreden en helemaal uitgeput door al die moeilijke 
en soms onmogelijke vragen en willen jullie niks liever dan dit kwisboek en
bijbehorende onderdelen voor 20.30 uur kwijt in de Vurherd. Maar........ we
hebben nog één laatste opdracht voor jullie......
Wij verwachten jullie straks in de Vurherd voor een onvergetelijk groot feest 
met de geweldige band Millers Inc. in de Vurherd. Zijn jullie ook zo benieuwd 
wie de eerste Lieropse Dorpskwis gaat winnen? Ook dat zal bekend gemaakt 
worden. Daar moet je bij zijn!!

Bedankt allemaal voor jullie deelname en... tot zo!!

De organisatie,
Doretti, Harm, jan, Robert, Stijn, Bart




