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SpelregelS
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 2019

2. inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijfformulier, wat te downloaden is via de website
www.dorpskwislierop.nl.

Het inschrijfgeld is € 50,-. Na bevestiging van deelname sturen we een betaalverzoek. 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 telefoon-
nummer en het e-mailadres opgegeven te worden.

De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per whatsapp of 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 5 oktober 2019 om 15.30 uur een kwisboek op, op een nog
nader te bepalen locatie. 

Het kwisboek dient uiterlijk om 19.30 uur weer ingeleverd te worden bij de Vurherd.

Teams die hun kwisboek niet binnen de gestelde tijd ophalen of later dan 19.30 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 5
oktober 2019. De zaal van de Vurherd is geopend vanaf 19.30 uur, de aanvang van het programma 
is 21.00 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 
toegekend 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 
toepassing. 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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categorIe 1

Bild en geluid



1 - Bild en geluid

1.1

a

t I t e l S a r t I e S t e n

c

e

B

d

F

Een mash-up is het op muzikaal verantwoorde wijze door elkaar draaien van twee of meer 
muzieknummers. Vaak worden hiervoor hits gebruikt. Het fenomeen bestaat al jaren, 
maar krijgt de laatste tijd meer aandacht. Dus kan dit niet in onze dorpskwis ontbreken.

We hebben 6 mash-ups samengesteld. We willen van elke mash-up de titels van de num-
mers horen die erin verwerkt zijn en natuurlijk de bijbehorende artiesten. Ga via bijgaande 
QR naar de website en geniet van de muziek.

ww= QR_2019_dKl!

Henk is een lollige vent - Rosamunde Rowwen Heze - Rowwen Heze

Eagle - In the name of the game Abba - Abba

Mama - Oh Vienna Genesis - Ultravox

We beginnen nu pas echt - Spooky’s day off De Dijk - Swinging soul machine

Ik ben Gerrit - Wij zijn zo stoned als een 
garnaal Gerrit Dekzeil - Simplisties Verbond

Hey brother - Best I ever had Avicii - Gavin DeGraw



1 - Bild en geluid

1.2

Q-music doet het al jaren, het raden van een alledaags 
geluid. Weten jullie wat het geluid is dat afgespeeld 
kan worden achter deze QR-code?

ww= QR_2019_dKl!

Badmat uit bad trekken



1 - Bild en geluid

a Hoe vaak zongen The Beatles ‘nah’ in ‘Hey Jude’?

B Hoe vaak hoor je PINK ‘na’ zeggen in ‘So What’?

c Hoe vaak tel je ‘Around The World’ in ‘Around The World’ 
van Daft Punk?

d Hoe vaak zingt The Police ‘la’ in ‘De Do Do Do, de Da Da 
Da’!

De één gaat helemaal op in de tekst van een lied. De ander kan het niet zoveel schelen 
wat er gezongen wordt, zolang de melodie maar lekker is. Bij de meeste liedjes doet 
de tekst er helemaal niet toe, geloven velen. “Het schijnt dat er naar 85 procent van 
de liedjes niet tekstueel wordt geluisterd’’ maar is dat ook zo? We zullen er wel achter 
komen als de uitslagen van onderstaande vragen bekend worden.

1.3

153 keer

52 keer

142 keer

0 keer



1 - Bild en geluid

1.4

a

e

c

g

B

F

d

h

Herken jij onderstaande band logo’s?

QuEEN

AC DC

OFFSPRING

Nirvana

Red hot chili peppers

Fleetwood mac

JAMIROQuAI 

THE WHO



1 - Bild en geluid

a Graag willen wij de naam van deze band weten en de naam van de leadzanger.

B We zagen deze band op Eurosjopper. Wanneer? / Wat was de naam van de band? 

c Deze drie ‘jongens’ zitten hier bij de slagwerkgroep. Ze zaten echter ook in een 
band. Hoe heette die band en hoe heette hun uitgebrachte CD in 2001?

d Wat was de naam van deze band en waar is deze foto gemaakt?

De hoeveelheid Lieropse bandjes is in de loop der tijden sterk verminderd. We komen 
er nog wel tegen maar dan vooral alleen op oude foto’s. We hebben nog enkele foto’s 
gevonden van lang geleden en hebben daar onze vragen over.

a

c

B

d

1.5

Full Rage / Guus Hurkmans

2003/2004/2005 en 2015 / NO FRONTS

FAN / Stop!

VINO / Eurosjopper



1 - Bild en geluid

1.6

a

t I t e l a r t I e S t

c

e

h

B

d

g

F

I

Vorig jaar hadden we de vraag om aan de hand van intro-fragmenten nummers te herken-
nen. Dit jaar gaan we het net zo gemakkelijk maken maar in plaats van de intro’s hebben 
we nu gekozen voor de outro’s, overigens niet van dezelfde nummers als vorig jaar!! 
We willen het wel weer gemakkelijk houden, er staat al genoeg ‘moeilijks’ in dit kwisboek, 
toch?!
  
We willen van elk outro de titel en de vertolker(s). Ga via bijgaande QR naar de website
en doe je best.

ww= QR_2019_dKl!

Levels Avicci

Child in time Deep purple

Oh Vieanna

Penny Lane

Ultravox

Beatles

Ik vind je lekker De Kraaien

Zoveel te doen

Ik leef niet meer voor jou

Toontje lager

Marco Borsato

Beautiful day

I don’t like mondays

U2

Boomtown rats



1 - Bild en geluid

Reclame is een vorm van communicatie met het doel potentiële klanten over te halen 
tot aanschaf van producten en diensten. Beelden van die reclames zien we o.a. via mo-
biel en televisie. We hebben er enkele verzameld. Ken je ze nog?

De vraag is van welk bedrijf de reclame is die je bijgaand ziet. Zet er dan ook maar
meteen de titel van het achtergrondnummer bij en van wie dat is. 

BEDRIJF:

TITEL: 

ARTIEST:

BEDRIJF:

TITEL: 

ARTIEST:

BEDRIJF:

TITEL: 

ARTIEST:

BEDRIJF:

TITEL: 

ARTIEST:

BEDRIJF:

TITEL: 

ARTIEST:

BEDRIJF:

TITEL: 

ARTIEST:

1.7

Axe

One

Order of Era

Coca Cola (2014)

That’s not my name

The Ting Things  

Jack Daniels

Honeybee

The New Birth

Calvin Klein 

Never tear us apart

Paloma Faith

Durex Real Feeling

I can’t get you off my mind

Miss Li

Gamma 

If you leave me now

Chicago



1 - Bild en geluid

a Ria Valk was in 1969 al goed ‘bij de tijd’. Welk product buitte ze naast haar optredens 
in het land commercieel uit?

B De Rolling Stones lanceerde op een dag in 1969 Honky Tonk Woman. Wat gebeurde 
een dag daarvoor? 

c Over wie gaat deze recensie uit 1969: ‘Een niet onaardig talent lijkt volledig van het 
padje af te zijn’? 

d Wie wordt er wereldberoemd in Nederland door het haar te knippen van de vrouw 
van Pierre Kartner? 

e Wie maakte in eind 1969 een Italiaanse bewerking van zijn oorspronkelijk Engelse 
plaat? En vermeld ook de Italiaanse titel?

1.8
1969 stond muzikaal vooral in het teken van het legendarische 
Amerikaanse Woodstock Music & Art Festival, het hoogtepunt 
van de flowerpower en de hippiecultuur. Op muzikaal gebied 
gebeurde er echter nog meer....

We hebben er enkele vragen over...

Ria Valk Shoes 

Brian Jones overleed

Bed-in van John Lennon en Yoko Ono in het Hilton hotel. 

Corry Konings

David Bowie met Ragazza Solo Ragazza Sola



1 - Bild en geluid

1.9

a

t I t e l S a r t I e S t e n

c

e

B

d

F

g

Een mooi gezongen duet kan een streling voor het oor zijn. We hadden een 7-tal mooie 
duetten op een stick gezet maar bij het converteren zijn de nummers helaas niet meer zo 
duidelijk.
  
Dat vinden we oprecht jammer want we willen wel graag de titels weten en wie het
zingen. Ga via bijgaande QR naar de website. Alvast bedankt voor jullie hulp.

ww= QR_2019_dKl!

Zonder jou Paul de Leeuw - Simone Kleinsma

I know him so well Elaine Paige - Barbara Dickson

Zou ‘t erg zijn lieve opa Wilma - Vader Abraham

Tuintje in mijn hart (Mi Rowsu) Damaru - Jan Smit

Je t’aime Jane Birkin - Serge Gainsbourg

Islands in the stream

Diamante

Kenny Rogers - Dolly Parton

Zucchero - Randy Crawford



1 - Bild en geluid

1.10 We hebben plaatjes gevonden van enkele Nederlanders die een klein rolletje 
speelden in grote internationale filmproducties. 
We willen graag weten welke Nederlander je ziet en in welke film.

a

c

B

d

Daphne Deckers / Tomorrow never dies

Anthonie Kamerling / The Exorsist Dominion

Peter Faber / A Bridge Too Far

Marwan Kenzari / Murder on the Orient Express



OPDRACHT
  
Vorig jaar tijdens de eerste editie van de dorpskwis in lierop 
hebben we met velen de kerk bezocht. Voor deze opdracht
gaan we opnieuw naar de Kerk van onze pastoor Jan Zwirs.

Stuur minimaal 1 teamlid naar de kerk en
zorg dat hij/zij (kerk)klokslag 16:30 uur in
de kerk aanwezig is, met een glossie
magazine en zwarte pen.

Veel devotie, vade in pace!

1



Jezus op zoek naar hulp...

WELKOM

Toen Jezus ongeveer anderhalf jaar had gepredikt, was het MOMENT gekomen dat hij een belangrijke beslissing moest nemen. Wie 
zou hij opleiden tot apostel om hem bij te staan in de christelijke gemeente? Voor z’n gevoel had hij al van ALLES GEPROBEERD. Er was 
nog ZOVEEL TE DOEN en hij wist dat zonder gestructureerde hulp de anderhalf jaar prediken VOOR NIETS zou zijn geweest. Wie zou 
hij uitkiezen om intensief mee samen te werken? Jezus wilde graag dat een goede vriend, Jehovah, hem hielp bij het nemen van deze 
beslissing. ‘SPRING MAAR ACHTEROP m’n ezel’ riep hij tot Jehova, die hem ‘toevallig’, net bij die gedachte, te voet passeerde. ‘Kijk wel 
effe goed uit want ALS HET FOuT GAAT heb ik een groot probleem BESTE VRIEND’. Met Jezus woorden ‘HOu ME VAST’ zette de ezel zich 
op z’n elf en dertigst in beweging, op weg naar een plek ver van de MIDDELLANDSE ZEE waar alle discipelen van Jezus al bijeen waren 
gekomen voor een heuse ‘heisessie’. 
Het was al ZATERDAGAVOND. In een HuTJE OP DE HEI, ver weg van ons eigen BRABANT, werd de volgende ochtend, ZONDAG,  met 
elkaar van gedachten gewisseld over van alles en nog wat. Het leek wel een REuNIE. Na deze, volgens Jezus, PRACHTIG MOOIE DAG was 
het tijd voor Jezus en Jehovah om te overleggen wie van de discipelen de beste indruk hadden gemaakt. Omdat hun ezel ervandoor 
gegaan was vertrokken ze OP FIETSE, die daar toevallig achter het hutje stonden, naar een andere plek, ook een hutje maar wel ‘n stuk 
verderop op de hei. Normaliter was er ALTIJD WEL IEMAND op de hei die ze tegenkwamen, maar nu niet want de weersomstandigheden 
werden steeds slechter. Een sterke WESTENWIND tegen en het aanhoudende RITME VAN DE REGEN op hun koplampen maakte het 
einde van de dag ‘n stuk minder gezellig. ‘MISSCHIEN WORDT HET MORGEN BETER’ opperde Jehovah nog tegen Jezus en ze trapten zich 
helemaal BLAuW. Ze leken wel VRIENDEN VOOR HET LEVEN tijdens deze barre tocht, ze moedigden elkaar aan. ‘ZONDER JOu had ik al 
lang opgegeven’ riep Jehovah nog tegen Jezus maar die hoorde het door al dat natuurgeweld maar half en antwoordde iets van: ‘IK BEN 
GELuKKIG ZONDER JOu’ wat Jehovah gelukkig ook niet goed hoorde. Bijna aangekomen op de plek waar ze moesten zijn begon het op 
te klaren. ‘IK ZIE EEN STER’ zei Jehovah. ‘Dat is een goed teken zei Jezus, het wordt goed weer, dan hoeven we dadelijk niet BINNEN te 
zitten, ZO KAN HET DuS OOK.
Aangekomen bij de hut was het eerst tijd voor EEN KOPJE KOFFIE waarna het overleg kon beginnen.

1. Als eerste apostel zochten ze ‘DE REIZIGER’. Hiervoor werd al snel discipel Andreas gekozen. 
De vroegste kerkvaders wisten later te vertellen dat hij na Jezus’ dood door onder meer Griekenland, Macedonië en zelfs Georgië trok, 
om diens leer verder te verspreiden, een echte reiziger dus. 
2. De tweede apostel moest ‘een edelman’ zijn. Bartelomeüs won hierbij DE WEDSTRIJD van de andere kandidaat-discipelen. 
Bartelomeüs, oftewel Bar Tolmai, wordt maar vier keer in het Nieuwe Testament genoemd en toch zijn er over hem verhalen te over. 
Hiëronymus zag hem als hoog-adellijk omdat in het Oude Testament ene koning Talmai wordt opgevoerd.

Het was inmiddels al wat later en Jehovah vroeg Jezus of hij een biertje wilde drinken. ‘NOOIT OP ZONDAG’ was het antwoord van Jezus. 
‘Geef mij maar EEN GLAASJE MADEIRA’. Hij zei daar nog net niet ‘my dear’ achter, maar het was nog vroeg op de AVOND...
Zelf nam Jehovah een lekker glaasje water waarna ze doorgingen met hun keuzes.

3. De derde apostelkeuze werd ‘de boekhouder’. Jezus dacht dat hiervoor Filippus de beste kandidaat zou zijn want toen Jezus zich 
afvroeg hoeveel het zou kosten om brood te kopen voor vijfduizend mensen, was het Filippus die met het antwoord kwam: een heel 
jaarloon. ‘Hij is dus MIJN IDEAAL’ volgens Jezus en Jehovah kon zich daar wel in vinden.
4. Als vierde werd gezocht naar ‘de vermeende broer’. Typisch een klusje voor Jakobus van Alfeüs want deze Jakobus was vooral een 
schimmige figuur die later door het Concilie van Trente (1545-1563) geidentificeerd werd als Jakobus de Rechtvaardige. MOOI MAN.
5. Apostel nummer 5 moest ‘de prominent’ worden. HOE was nog effe de vraag maar het werd Jakobus van Zebedeüs, de tweede Jako-
bus dus, ook wel ‘de Meerdere’ genoemd. 
Zijn naam is voorgoed verbonden met het wereldberoemde bedevaartsoord Santiago de Compostela, dat beweert zijn stoffelijk overs-
chot te bezitten. Hij spoelde daar ooit aan. Met EEN KLOMP MET EEN ZEILTJE bij zich had hij waarschijnlijk niet anders verwacht.
6. De zesde apostel moest ‘de verrader’ zijn. Voor die rol werd Judas Iskariot gekozen, een KLEINE JONGEN. 
De plek waar Judas Iskariot volgens de overlevering woonde spreekt boekdelen. Hakeldama, ‘Bloedakker’, een veld in het Hinnom-dal 
dat al sinds oudsher in een kwade reuk stond omdat het een stortplaats was waar VERBODEN VRuCHTEN werden verbrand. 

Het was inmiddels middernacht geworden. Jezus en Jehovah zaten nog steeds buiten voor de hut. Na de keuze van de eerste 6 apostelen 
wilde Jehovah even naar binnen gaan om nog een drankje voor beiden te halen maar hij was al weer snel terug. ‘ER STAAT EEN PAARD 
IN DE GANG’ riep hij verbouwereerd tegen Jezus. ‘IK WIL NIET DAT JE LIEGT Jehovah’, antwoordde Jezus. ‘Als dat wel waar is wordt dit in 
ieder geval EEN AVOND OM NOOIT TE VERGETEN’. 
Het bleek inderdaad niet waar te zijn. Het zal wel door de drukte van de dag gekomen zijn dat Jehovah hallucineerde. Hij zag overal 
BEESTJES. 
Na enkele uren rust was hij er weer helemaal bij en het was al ‘s NACHTS NA TWEEEN toen ze weer vol goede moed bij elkaar zaten om 
de rest van de apostelen te benoemen.
7. Apostel 7 moest ‘de vertrouweling’ worden en hiervoor leek Johannes de meest geschikte discipel. 
In het Nieuwe Testament troost hij in z’n eentje MARIA terwijl haar zoon aan het kruis hangt. Lang is geloofd dat Johannes ook de schri-
jver van het evangelie van Johannes was, aangezien zijn naam daarin vreemd genoeg geen enkele keer valt. Hij zou zichzelf uit beschei-
denheid niet hebben genoemd.
8. De 8e apostel moest ‘de onbekende’ worden. Het werd Judas Taddeüs, de naamgenoot van de verraderlijke Judas Iskariot. 
Hij is vooral een onduidelijke figuur in het Nieuwe Testament. IEDERE WEG die hij insloeg kende geen einde.
9. Als 9e apostel werd ‘de belastinginner’ gezocht. Het werd Matteüs. 
De apostel Matteüs wordt in het Nieuwe Testament opgevoerd als belastinginner, maar speelt geen enkele rol van betekenis. WAAR 
MOET DAT HEEN met hem?
10. Apostel 10 moest ‘de grondlegger’ worden. Het werd Petrus. 
Petrus werd de prominentste apostel in het Nieuwe Testament. Hij trad niet VOOR NIETS ook op als woordvoerder van de apostelen. 
Desondanks beging hij een nogal grote fout toen hij op een nacht Jezus tot drie keer toe verloochende voor de haan begon te kraaien, 
nota bene precies zoals die had voorspeld. 
11. Apostel nummer 11 moest ‘het slachtoffer’ worden. Het werd Simon. 
Simon de Zeloot en NIEMAND ANDERS! Hij is een van de ondergeschoven kindjes in het Nieuwe Testament. Hij wordt genoemd, maar 
krijgt geen verhaal. 
12. Als laatste apostel werd ‘de ongelovige’ gezocht. Vanzelfsprekend is dat Tomas geworden, ‘de ongelovige Tomas’!
Hij heeft zijn naam te danken aan het feit dat hij niet direct wilde aannemen dat Jezus uit de dood was opgestaan. ‘HET ZAL JE KIND 
MAAR WEZEN’ merkte Jezus terecht op!

Het was inmiddels 5 uur in de nacht toen Jezus en Jehovah hun 12 apostelen eindelijk gekozen hadden. Restte hen alleen nog dit ook 
aan de discipelen te vertellen, die verderop op de hei al lang in diepe rust lagen te dromen over hun uitverkiezing maar DROMEN ZIJN 
BEDROG, dat weten we inmiddels allemaal wel.

Na een korte nachtrust hebben Jezus en Jehovah hun fietsen weer opgezocht en zijn op hun gemak naar de discipelen gefietst die hen 
al opstonden te wachten. Met BLOEDEND HART moet Jezus de meesten teleurstellen. De 12 gelukkigen daarentegen waren super blij al 
was Tomas het goede nieuws alweer snel VERGETEN.
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TAAl en ZO...
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2 - taal en zo

a

B

c

d

e

Als er geen uitweg is, ….

Dankbaarheid ….       

Vaak denken we dat onze stemming komt  …….        

Het plezierige aan herinneringen  ……          

Succes begint  …….        

2.1

Op slaponline stond, ook afgelopen jaar, altijd een spreuk of wijsheid. Deze hebben 
vaak een diepere gedachte maar soms ook niet. Natuurlijk zijn deze niet zelf verzonnen 
door de redactie van slaponline! Ze komen ‘ergens’ vandaan. Als je ze weet te vinden 
of als je zo attent bent geweest ze ‘ergens’ te noteren is het afmaken van onderstaande 
wijsheden natuurlijk een ‘eitje’!

... dan is er altijd nog een weg doorheen

... veroudert snel  /  ...is de kortste weg naar geluk

... door wat we meemaken in plaats van andersom

... is dat je kan kiezen

... waar de meesten al lang zijn opgehouden



2 - taal en zo

2.2

a

B

c

d

e

Heel Lierup ein, dè moet ‘t zijn... 
Dan is ‘t naor onze zin, die hauwe we d’r in!

Zo’n geweldig carnavalsfeest is er op de 
Kaauwe Grond nog nooit geweest!

Geniet van ‘t lève en doe di mi un lach, nie
allein mi de carnaval mèr elke dag!

Plezier hebben mi carnaval is goe en dè mag, mèr mak wa van het lève, elke dag!

Bij ons in Kaauwvoetenland fisten we hand in hand!

?

Elk jaar worden er in Lierop bij de Kaauw Voetjes weer nieuwe hoogheden onthuld. 
Wij zijn daar altijd erg benieuwd naar. Traditie is dat de prinselijke hoogheden ook een 
eigen lijfspreuk verzinnen. We hebben er een paar gevonden.
Onze vraag is van welke hoogheden (eigen naam) onderstaande lijfspreuken zijn. Graag 
met het jaartal van de carnaval die de hoogheden aanvoerden.

Frans Verberne (2003)

Piet Slegers (1990)

Huub van Lieshout (2008)

Bart Megens (2006)

(Jeugdprins) Gijs van Seggelen (1995)



2 - taal en zo

2.3

a1

a5

a3

a7

a9

a2

a6

a4

a8

a10

W naszej wiosce będzie 5 października

將成為贏家。

bắt đầu một cuộc chiến.

즐거운 저녁

Cinnteoidh banna clúdach maith

pentru al doilea an

Барем ће опет бити

Estamos curiosos para quem este ano

nəticələrin açıqlanacağı yer.

ji bo gelek kêfxweş.

Er zijn ongeveer 24 miljoen Nederlandstaligen. Ongeveer 17 miljoen van hen wonen in 
Nederland, 6,5 miljoen in België, en 400.000 in Suriname. Daarmee is het Nederlands 
een van de 40 meest gesproken talen in de wereld. Als je bedenkt dat er wereldwijd 
meer dan 6000 talen gesproken worden, dan scoort het behoorlijk hoog... maar... als 
we in verre landen vakantie vieren staan we vaak met de mond vol tanden want ze 
verstaan ons niet!! 

   
a.  We zijn in enkele landen geweest en vragen jullie op te schrijven uit welke  
      landen onderstaande teksten komen.

Pools

Chinees

Vietnamees

Koreaans

Iers

Roemeens

Servisch

Portugees

Azerbeidjaans

Koerdisch



2 - taal en zo

B1

B5

B3

B7

B9

B2

B6

B4

B8

B10

B.   Als je de teksten vertaald hebt ontstaat een tekst. Als je die ons ook nog kunt laten
      weten ben je vele punten verder!

In ons dorp zal op vijf oktober 

de winnaar zal zijn.

een strijd losbarsten.

een gezellige avond

Een goede coverband zal zorgen

voor het tweede jaar

Het wordt in ieder geval weer

We zijn benieuwd wie dit jaar

waar de uitslagen bekend gemaakt worden.

voor veel gezelligheid.



2 - taal en zo

a

F

B

g

d

I

c

h

e

J

Een koning die failliet is

Ruiten boer

Een vriend die de inhoud bepaalt

Tampon met jeukpoeder

Scheet laten tijdens het masturberen

Een homo die aan een touw hangt

Een koning die overdag vrij heeft

Een vrouwelijke verhuizer

Koe tijdens een aardbeving

Een watergevecht

Een gemakkelijke vraag tussendoor. Het zijn cryptogrammen. Het woord “crypto-
gram” komt van het Griekse woord “kruptos”, dat “verborgen” betekent, en “gram” 
(bij Grieks gráphein ‘schrijven’). De in te vullen woorden worden op een cryptische 
(verborgen) manier omschreven. Nou moet het niet moeilijk zijn onderstaande
‘cryptorammen’ op te lossen, toch?

2.4

Vorst aan de grond

Glashandelaar / Glastuinder

Een maatbeker

Binnenpretje

Rukwind

Taugé

Nachtvorst

Verhuisdoos

Milkshake

Aquarel



2 - taal en zo

Amsterdam vierde afgelopen augustus tijdens de Canal Parade weer de vrije geest van 
de stad, waarin hetero’s, homo’s, lesbiennes en transgenders samenleven. Hiermee blijft 
dit evenement wereldwijd één van de beste vieringen in zijn soort. Of deze boten-
parade een positief of negatief effect hebben op de acceptatie in Nederland is de grote 
vraag. Dat weten we ook niet van de al best lang geleden geplaatste onderstaande
contactadvertentie van een Nederlandse schrijver.

‘Jeugdig homofiel schrijver, begin 50, waaraan je niet zien kunt dat hij zo is, behalve als 
hij loopt en als hij praat, zoekt vriend voor het leven. Als jij net als ik in een opperwezen 
gelooft, streng aangepakt wilt worden en beseft dat je je om moet draaien om aan twee 
kanten bruin te worden, moet je meteen in je pennetje klimmen en mij schrijven: ‘Lieve 
jongen van mijn dromen, teder, wreed, stoer en onderworpen aan mijn hunkerende wil. 
Je zult er nooit spijt van hebben dat je met mij voor het altaar bent getreden en me je
ja-woord hebt gegeven’.

2.5

Wie was de schrijver en in welk jaar plaatste hij de advertentie?

Gerard Reve / 1974



2 - taal en zo

a

B

d

c

e

Lierops meisje met grote borsten loopt doordeweeks dikwijls door ons dorp. 

Ze ziet twee konijnen lopen bij de kerk en heeft geboft. Kom maar eens kijken zegt ze.

Hoe schreven ze ‘het Berkeindje’ in 1748?

Verkeerde gewoonten zijn moeilijk te veranderen.

Hoe schreven ze ‘de Groenstraat en Wertstraat’ in 1748?

Lieroppenaren praten anders dan Somerenaren, Astenaren, Helmonders, Mierlonaren 
enz. enz. Eigenlijk hebben ze een ‘eigen’ taal. Hoewel tegenwoordig ook steeds meer 
Lieroppenaren ABN spreken is het oud-Lierops nog steeds te horen.
Weten jullie nog hoe oud-Lieroppenaren spraken? Schrijf het maar ’s netjes in Lierops 
dialect van toen op.

2.6

Lierûps durske mi dikke heund lupt swerres dikkels dur ons dûrp.

Ze zie tweije kneend laupe bai de kêrik en hi ut getroffe. Kom mar es efkes kieken zi ze.

Roi haar en schoiersstreken kunde nie wegfokken.

het Berckeijndt

de Gruen- en Hoolstraat



2 - taal en zo

a

B

c

d

d

Inlighting-Aftrekplek

Lugwaardin

Kleefbroek

Verneukbeentje

Geraasbesoedeling

Dit keer geen Lierops dialect maar woorden die we graag vertaald hebben naar het
Nederlands dat we in ieder geval ’n stuk beter begrijpen dan onderstaande woorden.

2.7

Toerismebureau

Stewardess

Legging

Telefoonbotje

Geluidsoverlast
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a

B

c

d

e

Soms denk je ‘waar hebben ze ‘t over’ als je op TV of via andere media mensen
lekker ingewikkeld met elkaar hoort praten over bepaalde zaken. De meest vreemde 
uitdrukkingen worden te pas en onpas gebruikt. Voor een keer doen wij hier aan 
mee en om het wat gemakkelijker te maken hebben we ze in braille laten zetten. Ze 
blijken overigens wel allemaal in de Dikke van Dale opgenomen te zijn. Wat lezen 
jullie hieronder?

2.8

zandzeepsodemineraalwatersteenstralen

chronischevermoeidheidssyndroom

hippopotomonstrosesquippedaliofobie

chloorfluorkoolwaterstofverbinding

arbeidsongeschiktheidsverzekering



2 - taal en zo

Swaffelen – Ontvrienden – Googelen – Bokitoproof a

B

c

d

Dit – Dergelijke – Wat – Zulke – Dat

Koper – Aluminium – Ijzer – Metaal – Goud

Verleden tijd – Relax Take it Easy – The Road Ahead – Het Busje komt zo

2.9

Wat hebben de volgende titels gemeen

We zoeken een woord dat niet past in onderstaande opsomming.

googelen (is geen woord van het jaar)

wat (Vragende voornaamwoord - overige woorden zijn aanwijzende voornaamwoorden)

metaal (zijn allen metaalsoorten)

Stonden allemaal op 5 oktober op nummer 1 in de Top 40



2 - taal en zo

2.10

a

e

c

g

B

F

d

h

Een symbool is een teken met een bepaalde betekenis. Door middel van verbanden 
of afspraken wordt duidelijk wat de betekenis van het symbool is. Het woord symbool 
stamt uit het Grieks: het woord symbolon betekent teken. Symbolen kom je, zonder 
dat je er bij stil staat, overal tegen. In het verkeer, in reclames, ter verduidelijking van 
veiligheid of in de handleiding van medicijnen, ze echt zijn overal!
  
Hieronder vind je 8 symbolen, wij zouden graag van jullie de betekenis willen weten. 
Schrijf deze zo volledig mogelijk op in het vlak erachter.

Discriminatie

Bandenspanning

Mechanische risico’s EN388

Bahai (religie)

SGH03 Oxyderend

Medicijn is een plaspil

Droogtrommel lage stand

Polypropeen (recyclen) 



OPDRACHT
Wat is het toch fijn dat we in lierop kunnen genieten van het 
openbaar vervoer, zodat we met gemak toch naar de grote stad 
kunnen.

eén teamlid wordt vandaag uitgenodigd voor een gezellig ritje 
met buslijn 320 richting eindhoven. Zorg dat hij/zij om 16.45 uur 
bij ‘Bushalte Kerk lierop’ is met een
OV chipkaart (zeker wel iemand in
je team die er een heeft!) of een
goedgevulde portemonnee want
we gaan écht op reis!

leT OP! Bus gemist is helaas geen
punten!

2
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3 - diep grave in verleje

3.1

a

B

c

d

e

Wie speelde de sexy Lena in het originele ‘t Schaep met de 5 pooten’?

Adèle Bloemendaal deed haar tegenspeler Piet Römer bij de opnames van ‘t 
Schaep met de 5 pooten’ enorm schrikken. Weet je ook waarom? 

In 1969 wordt de oorsprong van een van onze huidige eerste levensbehoeften 
uitgevonden. Wat? En hoe heette het? 

Welke beroemde Britse comedygroep werd in 1969 opgericht? 

Wat deed George Baker in het hele jaar 1969, het jaar waarin hij de wereldhit Lit-
tle Green Bag geschreven had, dagelijks voor ‘de kost’?

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de eerste mens 
op de maan stond. Het was in het jaar 1969. Het 
jaar bekend van o.a. de hippies, Woodstock, de 
sterilisatie van mannen, het begin van de vrou-
wenemancipatie, het jaar dat in Nederland de 
BTW ingevoerd werd maar ook het slotjaar van 
hét decennium van de jongeren, de 60’er jaren.... 
het was het begin van een nieuw tijdperk met 
héééél veel liefde. 

We hebben er enkele vragen over...

Willeke van Ammelrooy

Pakte hem vol bij zijn piemel

Internet / ARPANET

Monty Pyton’s Flying Circus

Aan de lopende band (bij limonadefabriek) 



3 - diep grave in verleje

3.2

a

B

c

d

Met wie kwam Jan Michels naar Lierop om onder te duiken?

Welke drie woorden schreef Jan Michels in zijn dagboek op 17 juni 1943?

In welke jaren was de man van Marie van Dijk burgemeester in Lierop?

De molenwieken van bovenstaande Lieropse molen draaien nog steeds (niet heel 
ver uit onze buurt). Weet je ook waar? We zoeken de naam van de molen en de 
naam van de plaats waar ze nu nog draaien. 

Naast de vele verhalen over het onderduikerskamp in de Moorselse bossen, beschreven 
door Gerard Geboers, is onlangs een dagboek opgedoken van Jan Michels, die daarin 
zijn tijd als onderduiker in Lierop heeft beschreven. Niet in het onderduikerskamp op 
Moorsel maar midden in Lierop bij de weduwe (Marie) van Dijk in het huis waar nu 
Bikeservice Lierop is gevestigd. Hij verbleef daar van 6 mei 1943 tot de bevrijding op 27 
september 1944. 

Wim van den Eertwegh

Regen regen regen

1905-1930

Budel - Nooit Gedagt 



3 - diep grave in verleje

3.3

3.4

Lierop heeft verschillende grote en kleine monumenten. Bij onze monumentenzoektocht 
in Lierop kwamen we onderstaand deel van een monument tegen.

a

B

c

Waar hebben we dit monument in Lierop 
ontdekt?

Ter ere waarvan is dit monument geplaatst?

Wanneer is dit monument geplaatst?

Legendarisch waren de wedstrijden die Lierop 1 speelde in de 60’er jaren, de tijd dat 
Jan Hendrikx (Jantje van d’n bakker) topscorer van West Europa werd. In de competitie 
van 1964/65 wonnen ze o.a. met 20-0 van Elsendorp en 17-0 van Fiducia. Maar liefst 34 
goals maakte Jan in 8 wedstrijden. Dat kwam door de geringe tegenstand maar natuurlijk 
ook door de aanmoedigingen van de supporters. Bijgaand zijn ze te zien maar de tekst is 
helaas van hun doek gevallen. Weten jullie nog wat daar op stond?

Kerkhof

Gestorven ongedoopte kinderen

24 april 2005

geen woorden maar daden. leve lierop 1.



3 - diep grave in verleje

In de 17e en 18e eeuw moesten katholieken 
zich nog schuilhouden in schuil- en schuur- 
kerken. Het ging niet zo goed. In de loop van 
de 19e eeuw was de katholieke kerk echter 
weer het middelpunt van de Brabantse ge-
meenschap wat tot uiting kwam met indruk-
wekkende torens op de kerken. Het was 
ook in deze tijd dat de Koepelkerk gebouwd 
werd. In Lierop was de koepel de blikvanger 
en waren het de 4 torens die deze koepel 
extra benadrukten. Over deze torens willen 
we het even hebben...

a

B

c

d

e

De twee torens aan de zuidzijde werden nog tijdens de bouw toegevoegd. Wat 
waren de extra kosten hiervoor?

Hoe hoog waren deze torens?

In welk jaar werd besloten deze 2 torens af te breken?

Tot welk jaar bleven de ‘geamputeerde’ torens staan?

Tot welke hoogte werden de torens in dat jaar opgetrokken?

3.5

f 530,-

58 meter

1953

1986

30 meter
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Ook dit jaar hebben we weer kunnen genieten van de Tour de France waar een 
Nederlander na 30 jaar weer eens een gele trui om z’n schouders kreeg gehangen. 

a

B

c

In welk jaar werd de eerste Tour de France gereden?

In welk jaar werd bijgaande route gereden?

Wie werd tiende in de 13e etappe van dat jaar?

3.6

1903

1967

Raymond Poulidor



3 - diep grave in verleje

D’n Boomen is met z’n fraaie langgevelboerderijen een van de mooiste plekjes van 
Lierop. Het kreeg niet voor niets ooit de status van beschermd dorpsgezicht met drie 
boerderijen als rijksmonument. We vinden dan ook dat deze bijzondere plek in Lierop 
niet kan ontbreken bij deze ‘kwis’. 

a

B

e

d

c

Wanneer kreeg d’n Boomen het predicaat ‘beschermd dorpsgezicht’?

Bekend is ook de bijzondere boom die daar al héél lang staat. Wat voor soort 
boom is dit?

In welk jaar werd de boom geadopteerd en door 
wie? Hoe oud werd de boom toen ingeschat?

Waarvoor gold de dank?

In de jaren na de tweede wereldoorlog kreeg de boom ook nog een ‘bedankfunctie-
symbool’. Wat was dat symbool en in welk jaar werd het geplaatst?

3.7

Maart (1996)

Lindeboom

In 1990 werd de boom geadopteerd door de (Bomenstichting). Toen werd de ouderdom 
van de linde ingeschat op (zeker 600 jaar).

Voor het feit dat d’n Boomen ongeschonden door de oorlog was gekomen. 

Een (Mariabeeld) werd in de boom geplaatst / (1946)



3 - diep grave in verleje

a

a

a

B

B

B

c

c

c

In de periode dat we de 75-jarige bevrijding van onze regio op vele manieren beleven 
hebben wij ook nog een vraag over deze oorlogstijd in Lierop. We hebben in Lierop 
namelijk drie echte oorlogsmonumenten.

We willen van elk monument weten:
A. De naam en waar het staat
B. Ter nagedachtenis van of reden waarom
C. Op welke datum is/zijn betrokkene(n) overleden (wanneer van toepassing)

3.8

Onderduikerskamp Dennenlust in de 
Moorselse bossen

Frank Doucette monument in de Frank 
Doucettestraat

(Zwerf)kei op Vaarsehoefseweg

Onderduikerskamp verborg door Duitsers 
gevaar lopende personen (van eind december 
1943 tot de bevrijding op 21 september 1944).

Ter nagedachtenis van Frank Doucette (die 
boordschutter was van een Amerikaanse
B-17 bommenwerper)

Ter nagedachtenis van 5 omgekomen
bemanningsleden (van een Engelse
bommenwerper)

nvt

19 september 1944

12 augustus 1942

1

2

3



3 - diep grave in verleje

Lierop is van oudsher o.a. bekend om z’n vele koren, maar ook om Nirwana’s Tuinfeest 
en wielertalenten. Vragen herover mogen natuurlijk niet ontbreken in onze Dorpskwis.

3.9

a

c

B

Er zijn in Lierop inmiddels verschillende koren verdwenen. Stagefright is er echter nog 
steeds en hoe!!! 
Weten jullie nog hoe hun eerste naam was? 
En ‘als wat’ werd het koor (al voor de officiële oprichting) in de plaatselijke Koepel 
getypeerd? 

De supportersclub Lieropse Renners had lang geleden vele Lieropse renners in hun 
club die aan tal van wedstrijden meededen. De meeste aandacht ging uit naar Heinz 
van de Schouw en Engelbert van Horik maar ook Mark van Horik en Maarten de 
Groot deden hun best om uitslagen te rijden. Op welke plaats eindigden Mark en 
Maarten in de kermiskoers ‘de ronde van Eersel’ in 1983?

Op 13 en 14 augustus 1983 werd het Nirwana Tuinfeest op het zustersveldje gehouden. 
Welke Lieropse popgroep opende op de eerste dag het programma? En wie sloot het 
Tuinfeest op de zondagavond af?

‘Pazzbizzig’ - ‘Rooi vrouwenkoor’

Mark 8e en Maarten 6e

Raster opende – Jan Rot sloot af
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a

B

Wat is het kenteken van de politieauto?

Wat is de titel van deze serie?

Over welk dier gaat deze vraag?

In welk programma zitten Bassie en Adriaan hier?

Het duo Bassie en Adriaan begon al ongeveer 55 jaar geleden, 
maar het duurde nog jaren voor ze de namen “Bassie en Adriaan” 
gebruikten. Bas van Toor (omdat hij niet groot was noemde ieder-
een hem Bassie) wilde altijd al artiest worden. Toen hij 19 jaar was 
besloot hij met een circus mee te gaan als tentbouwer en daar 
het vak te leren. Maar het enige wat hij in dat jaar leerde was een 
salto. Thuis gekomen haalde hij zijn jongere broer Adriaan over, die 
was toen 13 jaar, om samen met hem een acrobatennummer te 
beginnen. We zochten enkele herinneringen op.

3.10

Wat waren alle goede doelen waar het geld van de winnaars naar toe ging?

a

B

In welk land zijn Bassie en Adriaan?

Wat is de titel van deze serie?

a

B

c

RB-93-XN

Spanje

Waku Waku

Ecomare Texel  en  Stichting paardenzorg Driewegen

De verdwenen kroon

De Geheimzinnige Opdracht

De valdeurspin



OPDRACHT
     

Voor deze opdracht gaan we naar dé bioscoop in lierop bij ‘Frans 
van Vroonhoven’. Zorg dat één van de teamleden met een mobiele 
telefoon (incl. 4g en gPS) om 18:30 uur bij Frans aanwezig is om 
gezamenlijk met de andere teams te genieten van het witte doek. 

Veel kijkplezier op ‘laan ten Boomen 31’.

3
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4 - tis mar ‘n spelleke

4.1 Dat leren schaken goed is voor kinderen, weet iedereen. Schaken hoort dan ook thuis 
op de basisschool. Ook op ‘t Rendal in Lierop is dit het geval. Schaken leert kinderen 
denken en complexe problemen oplossen en stimuleert de breinontwikkeling. Het laat 
kinderen eigen talenten ontdekken en eigenwaarde ontwikkelen.

Bijgaand hebben we een partij in de eindfase gevonden. De vraag is hoe WIT binnen 
twee zetten ZWART schaakmat kan zetten. WIT is aan zet.

WIT: Dame van F4 naar F7
ZWART: KONING van G8 naar F7           (OF van G8 naar H8)
WIT: LOPER van C4 naar E6                    (OF van H6 naar G7)



4 - tis mar ‘n spelleke

Zomers telt Lierop vele toeristen. Velen fietsen een route die, niet geheel toevallig, door 
Lierop loopt. Dat nodigt natuurlijk uit om een van de terrassen te bezoeken die Lierop 
rijk is. Op een van deze terrassen wordt een echtpaar de mogelijkheid aangeboden om 
een speciaal bakje pittige gehaktballetjes te bestellen. Deze zijn te bestellen in verschil-
lende grootte bakjes van 6, 9 of 20.

Voor ons komt dan de logische vraag op wat het grootste aantal gehaktballetjes is 
dat niet besteld kan worden bij deze verschillende bakjes?

4.2

4.3

INCH  -  TIARAS  -  AIRY  -  AVAIL  -  AMNGEY  -  ALONG  -  RAINED  -  CANDLE  -  MARINE

Een puzzel die goed in elkaar steekt, heeft slechts één oplossing. Je moet de kunst van 
het elimineren verstaan. Door simpele logica toe te passen kom je ‘n heel eind. Succes 
met deze….

We zoeken in onderstaande reeks de (engelse) naam van het missende land.

INCH  → CHINA  → A
TIARAS  → AuSTRIA → u
AIRY  → SYRIA  → S
AVAIL  →  LATVIA  → T
MANGEY →  GERMANY → R
ALONG  →  ANGOLA → A
RAINED →  IRELAND → L
CANDLE →  ICELAND → I
MARINE →  ARMENIA → A

Antwoord: ausTralia

43
dit is het grootste getal dat niet met behulp van de getallen 6, 9 en 20 te maken is.



4 - tis mar ‘n spelleke

de vraag van KonIng gItJe
Eigen ‘raadsels’ of ‘puzzels’ bakken is natuurlijk het mooiste wat
er is. Als het dan ook nog betrekking heeft op Lierop dan is dat
helemaal mooi en ’n stuk gemakkelijker! Wij kregen het zelf niet
voor elkaar. Daarom hebben we weer Gitje ingeschakeld. Hij
verzon onderstaande puzzel.

 
Het gaat niet alleen om de uiteindelijke naam (die wel het meeste punten oplevert) 
maar we hebben besloten om ook voor ieder apart antwoord punten te geven. Succes!

4.4



4 - tis mar ‘n spelleke

1

2

8

4

10

6

12

3

9

5

11

7

13

Hans van Brussel

Sterrenbeeld

Spookrijder

Eeneind

Elsendorp

Ezelsbruggetje

Effen

Inn

Reuzenrad

Loon op Zand

Helmonder

Dommelen

Eikel

HERSELSEHEIDE



4 - tis mar ‘n spelleke

Oh ja’! Een veelvuldige opmerking als je later de simpele oplossing ziet van onder-
staande vraag. Of jullie weten het gewoon? Dan liggen er extra punten te wachten op 
weg naar wellicht iets moois?

Welk nummer moet op de plek van het vraagteken staan?

Het water in onze regio is goed te drinken maar je kunt er ook een spelletje mee 
spelen. In bijgaande tekening zie je dat we het in tank A laten stromen. 

We zijn benieuwd of jullie weten welke tank het eerste vol zal zijn? Omcirkel de tank 
met een rode pen.

4.6

4.5

3 (toetsenbord)
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11 19 182 31 10 5

23

11

25

29

30

27

19

72

59

59

10

18

42

19

51

20

2

37

34

25

27

31

60

50

68

17

10

36

26

37

32

5

25 1219

41 2513

21 724

Wat is de vraag?

En het antwoord?

4.7

Een oplossing zoeken kost soms wel wat tijd, als je al snapt wat  je moet doen. Bijgaand 
hebben we een beeld dat naar een oplossing ‘snakt’. 
Jullie hebben zeker teamleden die goed kunnen vertellen maar kunnen ze ook goed 
‘tellen’? Als iemand dát kan dan zet die iemand maar in; duurt wel ‘effe’.

Hoe het werkt?
Nummer de letters van het alfabet A=1 enz. In de grote blauwe vakken moeten letters 
komen te staan. Het getal in de witte vlakjes is de optelsom van de getallen (behorend 
bij de letters) in de aangrenzende blauw vakken.
Als je klaar bent ontstaat er een vraag. Deze willen we weten en natuurlijk ook het
antwoord!

Hoeveel teams deden er vorig jaar mee?

H

N

E

J

E

O

D

M

E

R

M

A

L

I

D

E

O

E

A

A

E

R

E

E

V

V

S

R

T

G

E

?

35
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Met simpele logica toe te passen kom je ‘n heel end... Onderstaand hebben we een 
bepaalde reeks onder elkaar gezet… We zoeken de 6e titel. Succes met jullie logica…

4.8

4.9

GoldenEye

The Living Daylight

On Her Majesty’s Secret Service

Casino Royale

You Only Live Twice

Wiskunde is overal om ons heen, waar we ook gaan en staan. Of het nou gaat om het 
bouwen van je huis, het stratenplan in je buurt, een simpele actie als het starten van je 
auto of de wasmachine, of piano spelen, wiskunde is overal. Er is haast geen materieel 
object dat niet op een bepaalde manier de uitkomst is van wiskunde. 

Welke wiskundige verbergt zich in onderstaande cijferreeks?

8  -  34  -  1  -  610  -  377  -  1  -  2  -  2  -  34

The man with the golden gun  (is de enige James Bond met 6 woorden in de titel)

rij van FiBonacci

Evtl uitleg:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 98?
1597, 2584, 4181, 6765, 10946, …

Alfabetische volgorde
A=1, B=1, C=2, D=3, E=5, F=8, G=13, H=21, I=34, J=55,
K=89, L=144, M=233, N=377, O=610
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4.10 Soms hebben - vooral de voetballiefhebbers - echt het idee dat ‘n voetbalwedstrijd 
belangrijker is dan bijvoorbeeld het klimaat, hongersnood, oorlogen of wat dan 
ook, terwijl het maar gewoon een simpel spelleke is, toch?
  
Hieronder hebben we drie voetbalplaatjes maar we zijn de bal kwijt. Kunnen jullie 
ons helpen door aan te geven onder welke letter de bal te vinden is?

C

C

B



OPDRACHT
      
dit jaar hebben we met de dorpskwis meerdere
keren een live uitzending gemaakt. Vandaag zorgen we
wederom voor livebeelden, echter nu zijn wij niet in beeld. 

We zijn benieuwd of jullie in beeld kunnen komen. ergens in lierop 
staat een camera waarmee we vanaf 16:15 uur live op facebook 
zijn. Zoek deze op en zorg dat minimaal 1 teamlid in beeld komt. 
Het teamlid heeft een A4tje met daarop het teamnummer (moet 
leesbaar zijn!) in zijn/haar handen. 

Om te controleren of het gelukt is vragen we jullie een screenshot 
te maken van het livebeeld waarop jullie teamlid te zien is. Print 
deze uit en plak deze op de achterzijde van dit blad.

maak op tijd de foto, om 18:45 uur gaat de camera uit!!!

4
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5 - in the picture

5.1
Ze studeerde aan de Artez Academie voor Theater 
in Zwolle, ze is nu actrice & theatermaakster en 
ze regisseert, ze komt uit Lierop en ze is te zien in 
diverse commercials op TV en online.

a

B

Over wie hebben we ‘t?

Welke TV-commercials waarin zij speelde herken je hieronder?

Sanne Maas

Skoda

Bolletje

Florius

Sportlife
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Er zijn verschillende oogvormen en elke vorm geeft een eigen karakteristiek weer. 
De ogen zijn de spiegel van de ziel! Ervaringen, emoties en leefstijl kunnen de vorm 
en de kleur van de ogen tijdelijk, maar soms ook blijvend veranderen. We weten 
niet of deze stelling ook bij onderstaande ogen hoort. We hebben wat - Lieropse - 
ogen op ‘n rij gezet. Bij wie horen ze?

5.2

Josefien Thijs

Boyke Joosten

Harrie van Lieshout

Chris Filipini

Bert van Lieshout

Niels van Lieshout

Yvonne van Mullecom

Simone Swiggers-Kuipers

Gonnie van Bussel

Toon van de Ven
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Lieroppenaren te zien op de Duitse TV. Dit gebeurt niet iedere dag. Op bijgaande 
foto zien we echter Harrie van Bussel ‘vol’ in beeld in een uitzending van de ARD. 
Hierover hebben we enkele vragen…

a

B

c

d

e

In welk programma werd dit fragment uitgezonden?

Naar welke stadion was Harrie met zijn maten onderweg?

Welke wedstrijd werd er gespeeld?

Wanneer was dit (datum)?

Wat was de uitslag?

5.3

SPORTSCHAu

De Kuip

Nederland   -  Frankrijk

16 november 2018 

2  -  0
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5.4 Kun jij deze magische kubus oplossen? Wij hebben al wat voorwerk gedaan en flink 
gehusseld met bekende - of onbekende – (oud)Lieroppenaren. We zijn benieuwd of 
jullie de namen kunnen ontdekken?

Geert en Mike Sanders

Jan en Bert van Lieshout

Jacqueline van Gennip

Gerard, Aad en Harrie van 
Bussel

Geert Slegers

John Thijssens

Ad van Heugten en
Frans van Hoof

Guus Berkers

Johan Derksen en
Fridy Maas
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Manon Verbruggen

Stijn en Maartje Hesius

Ton van Schalen

Jorg Beijers

Rene Manders

Karlijn Kuijpers

John van Lieshout

Peter van den Eijnde

Tim Kusters, Dirk v Vlok-
hoven Willem Hurkmans, 
Gijs v Seggelen, Willem 
Waaijenburg
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Onderstaande beelden vragen om een antwoord. Wellicht weten jullie ze te 
beantwoorden??

a Wie zijn dit?

B Wie zit er in de doos?

c Wie ligt er naast Willem Hurkmans?

d Welk fietsroute nummer hoort op 
het bordje? e Wat is de doorgangshoogte van dit 

viaduct?

5.5

Frederik van Beek en Pleun Kuijpers

Sylvia Sijbers

Rens Hurkmans - 2007

40 4,2 m
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Op 18 juli dit jaar maakten we bijgaande foto. Er zijn wat letters weggevallen op het 
evenementenbord. Wij willen graag de volledige tekst van de twee evenementen 
weten.

a

B

a

B

5.6

ZOMERSE JAARMARKT VRIJDAG 16 AuG. VAN 11.00 -17.00 uuR

NIRWANA TuINFEEST OP 9-10-11 AuGuSTuS 2019!

a

B
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Vele foto’s zijn er in de loop der tijden gemaakt van Lierop. We vonden er ook 
enkele die vanuit de satelliet (van Peter van Schalen) gemaakt zijn in de jaren 1972 
t/m 1984.
We hebben op enkele plaatsen een kringetje en een letter gezet. We willen graag 
weten wie daar nu wonen.

a

c

B

d

A

1972

1979

1984

1976

C D

B

5.7

Twan en Karin Verbruggen (1972)  

Ria Vaes (1979)

Hans en Helga Roefs (1984)

Albert Hendrikx (1976)
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5.8 Op de kop naar huis!
Naar menig Dorpskwis vergadering gingen we op de kop naar huis, tis ook vaak veul 
te gezellig. Hierdoor zagen we het dan ook niet meer zo scherp. Hopelijk zijn jullie nog 
wel scherp en kunnen jullie de 10 verschillen in de onderstaande foto´s vinden. Geef 
ze met een duidelijk rood kruisje aan in de onderste foto.
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1

1

2

2

3

3

4

1

1

2

2

3

3

4

Tis geen gezicht!

We hebben voor de volgende vraag wat Lieropenaren door elkaar gehaald. Niet dat 
we ons hebben vergist maar gewoon om jullie te pesten. Welke personen herken je 
in de onderstaande foto’s?

5.9

Maarten Driessen

Marieke Linders-van Doorn

Johan Wijnen

Marianne Welten

Koen Sijbers

Marja Dat

Fridy Maas
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1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Stijn Hesius

Peter van Schalen

Anneke Hesius

Bob van de Laar

Lotte van Lieshout

Nico Donkers
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5.10 Een mascotte is een voorwerp waarvan de eigenaar denkt dat het geluk brengt. Ook 
clubs, bedrijven en verenigingen hebben soms mascottes. Zij dienen als symbool voor 
de onderneming en worden in alle merchandising afgebeeld.
Dankjewel Wikipedia voor deze informatie die er eigenlijk niet veel toe doet maar je 
steekt er toch weer wat van op.
De vraag is namelijk simpel: Wat is de naam en van wie of wat is deze mascotte?

Bollo – Landal GreenParks

Jul en Julia - Julianatoren

Hodori - Olympische Spelen 
1988 Seoul

Pardoes en Pardijn - Efteling Orbit - Astros de Houston

Howler - Phoenix Coyotes Luxo Jr – Pixar

Harly - Go Ahead Eagles Tiffi & Toffi - Tivoli



OPDRACHT
dames - Heren, de gymzaal staat weer tot jullie beschikking. We 
verwachten 1 teamlid om 16:00 uur op high heels met een flesje 
water en een handdoekje om met de VOeTJeS VAn de VlOer 
te gaan. 

geen deelname, dus geen punten zonder high heels!

5
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6 - succes gewenst

6.1

a

d

d

e

c

BN’ers hebben niet voor niets deze ‘titel’ gekregen. Ze komen op alle mediakanalen 
voorbij of we zien ze live optreden op een of ander festival of evenement. Ook wij 
dachten effe gemakkelijk enkele van hen uit te nodigen maar dat viel nog niet mee.

We kregen alleen wat plaatjes en de mededeling ‘zoek ’t mar oit’! Kunnen jullie ons 
helpen? Succes gewenst!

Annie Schilder

Opgezwolle

Frank Evenblij

Henk Wijngaard

Huub Hangop
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F

I

J

K

g

h

Miss Montreal

Danny Blind

Douwe Bob

Trijtje Oosterhuis

Zingende Fresia’s

Jet Rebel



6 - succes gewenst

6.2

Al jaren wordt er in Lierop met veel succes een Goede Doelenweek gehouden waardoor 
we af zijn van landelijke collecteacties het hele jaar door. Voor de enkele Lieropse acties 
doen we nog steeds graag onze deuren open. 

a

B

c

In welk jaar is de Goede Doelen Week in Lierop gestart?

Welk landelijk goede doel haalde het meeste op in de jaren dat de Goede Doelen-
week tot nu toe in Lierop loopt en hoeveel was dat?

We zoeken ook het bedrag dat er overblijft als je van het totaalbedrag van de 
Hartstichting van het totaalbedrag van de het Oranjecomité tot nu toe in Lierop 
opgehaald aftrekt?

2013

KWF Kankerbestrijding/ 10461,05

1060,96
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6.3

‘Dit kan ik niet’, ‘ik snap het niet’, of ‘dit gaat fout’ moet je snel uit je hoofd zetten als 
je een product van IKEA zelf in elkaar moet zetten. Vooral vele mannen hebben hier 
moeite mee! Een goede raad voor hen: ‘probeer zo positief mogelijk te beginnen. Niets 
is onmogelijk! 
Begin eens met bijgaande tekening te bekijken waarbij we helaas moeten toegeven dat 
we het laatste blad van de handleiding al kwijt zijn... Een geruststelling is dat je het niet 
in elkaar hoeft te zetten. 
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a

c

B

d

Hoe heet de titel van dit artikel bij Ikea?

Wat zijn de maten van dit artikel?

Hoe heet het product?

Wat kostte het op 4 augustus 2019?

We willen alleen weten: 

DRAGGAN 

41 x 32 x 75 cm

Kastje op wielen

€ 24,95 per stuk
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6.4

De teamcaptainsdag is altijd weer een vast onderdeel van onze Lieropse Dorpskwis. Deze 
keren waren jullie te gast bij de SV Lierop. 
Alle teams hebben netjes hun vragen ingevuld op de brief die iedere teamcaptain ontving. 
Bijna alle teams voldeden bovendien aan de aparte opdracht een lid van het team zich te 
laten melden in SV Lierop broek en sokken. Prima. Mooi weer extra punten erbij!
In de brief werd geadviseerd vooral van de wedstrijd te genieten die op dat moment 
plaatsvond. Hopelijk zijn jullie teamcaptains DAT niet vergeten want ook daar hebben we 
enkele vragen over…

a

c

B

d

e

Wie was de scheidsrechter bij de wedstrijd die jullie gezien hebben?

Wat was de ruststand en wat de einduitslag van deze wedstrijd?

Wie speelde tegen wie?

Welke tweeling speelde er bij Lierop?

Welke slogan hebben jullie ingevuld op de invulbrief voor de teamcaptains?

Niels van Lieshout

4-0 / 14-1

Lierop JO15 1 - Bruheze JO15 2  

Jochem en Maarten Vermeulen

Aan de hand van de ingevulde formulieren beoordeeld
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6.5

Of je hebt iets met ‘het geloof’ of je hebt er niets mee.  Dit moet ieder voor zich  
weten natuurlijk. Van een Lieropse die het geloof van thuis uit meegekregen had lazen 
we onderstaand een gebedje wat een beetje stout was. Het was de eerste les in het 
onthouden van gebedjes en het bestaat uit 4 regels. De eerste 3 geven we hier. Zet de 
4e er maar bij.

‘Onze vader Fiemele Fot
Fielemele Fot van David,
David in de mosterd pot
…………

6.6 Vorig jaar wilden we de som van ‘onze’ leeftijden weten. Opvallend veel teams hadden 
dit goed. Daar stonden we van te kijken. We willen het nu wat moeilijker maken door 
de leeftijden van onze kinderen op te tellen en DAT getal als antwoord te geven.

Rikketik gebed boem amen’

188
  Niels  44, Ralf  42 en Jan jr  38
  Ravi  15 en Lune  9
  Sjors  11, Joep  8 en Suus  4 
  Tim  7 en Juul  1
  Plien  5 en Lot  4
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6.7 We hebben vandaag – onder andere -  iets met ‘verkeer’. Door Lierop fietsend kwamen 
we verschillende borden tegen. Jammer dat we alleen de achterkanten konden foto-
graferen want ons ‘rolleke’ was vol. Wellicht kunnen jullie helpen met de voorkanten.

Omschrijf op de volgende pagina precies wat er op de voorkant staat en waar het bord 
in Lierop staat. Voor extra punten mag je ze ook ‘netjes’ inplakken

a

e

I

B

F

J

c

g

d

h

a

e

I

B

F

J

c

g

d

h
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a

e

c

g

I

B

F

d

h

J

Zone 30  (Berkeindje)

Pijlen fietsen/brommers dubbel fietspad  (Kruising Mierloseweg)

Fietsen/brommers  (Mierloseweg/Winkelstraat-Gebergte)

Nadering voorrangsweg 100 m  (Achterbroek)

Honden uitlaatterrein enz.  (Lijestraat)

Stiltegebied  (Moorsel kruising zandwegen achter Pastoorke)

Let op drempels – overstekende kinderen  (Herselseweg)

Einde 30 km zone  (Zandweg Lijestraat/Wertstraat)

Verbodsbord uitgezonderd tractoren en fietsers (Ter hoogte Rode Kruis bungalow)

Hondenverbod  (Somerenseweg/Park)
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a

e

I

B

F

J

c

g

d

h

a

e

I

B

F

J

c

g

d

h
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Al vanaf het begin dat we met Dorpskwis Lierop gestart zijn hebben we te pas (en te 
onpas) onze eigen dorpskwis viltjes ingezet. Jullie namen ze zelfs mee op vakantie!
Bij de viltjesmaker vonden ze dat zo mooi dat we ’n week ‘viltje van de week’ zijn 
geweest.

Kunnen jullie erachter komen op welke datum dit is ingegaan?

6.8

1 maart 2019
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Een emoji zegt soms meer dan duizend woorden, vind je niet? We gebruiken ze dan 
ook veel tijdens het WhatsAppen of op social media. Er zijn inmiddels meer dan 2.666 
emoji waar je uit kunt kiezen! Zonder aarzelen gebruik je dagelijks de lachende drol, 
of de aap met handen voor de ogen. Onderstaand vind je twee andere emoji’s, kun je 
degene vinden die er maar 1 keer tussen staat?

6.9
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Het getal π, soms geschreven als pi, is een wiskundige constante, met
in decimale notatie de getalswaarde 3,141 592 653... Het getal is de
verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel.

Hieronder wordt de decimale ontwikkeling na 1000 decimalen
afgekapt, omcirkel de juiste ontwikkeling A, B, C of D?

a

B

6.10

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510
  58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679
  82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128
  48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196
  44288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120 19091

  45648 56692 34603 48610 45432 66482 39331 60726 02491 41273
  72458 70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540 91715 36436
  78925 90360 01133 05305 48820 46652 13841 46951 94151 16094
  33057 27036 57595 91953 09218 61173 81932 61179 31051 18548
  07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122 79381 83011 94912

  98336 73362 44065 66430 86021 39494 63952 24737 19070 21798
  60943 70277 05392 17176 29317 67523 84674 81846 76694 05132
  00056 81271 45263 56082 77857 71342 75778 96091 73637 17872
  14684 40901 22495 34301 46549 58537 10507 92279 68925 89235
  42019 95611 21290 21960 86403 44181 59813 62977 47713 09960

  51870 72113 49999 99837 29780 49951 05973 17328 16096 31859
  50244 59455 34690 83026 42522 30825 33446 85035 26193 11881
  71010 00313 78387 52886 58753 32083 81420 61717 76691 47303
  59825 34904 28755 46873 11595 62863 88235 37875 93751 95778
  18577 80532 17122 68066 13001 92787 66111 95909 21642 01989

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510
  58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679
  82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128
  48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196
  44288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120 19091

  45648 56692 34603 48610 45432 66482 13393 60726 02491 41273
  72458 70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540 91715 36436
  78925 90360 01133 50350 48820 46652 13841 46951 94151 16094
  33057 27036 57595 91953 09218 61173 81932 61179 31051 18548
  07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122 79381 83011 94912

  98336 73362 44065 66430 86021 39494 63952 24737 19070 21798
  60943 70277 05392 17176 29317 67523 84674 81846 76694 05132
  00056 81271 45263 56082 77857 71342 75778 96091 73637 17872
  14684 40901 22495 34301 46549 58537 10507 92279 68925 89235
  42019 95611 21290 21960 86403 44181 59813 62977 47713 09960

  51870 72113 49999 99837 29780 49951 05973 17328 16096 31859
  50244 59455 34690 83026 42522 30825 33446 85035 26193 11881
  71010 00313 78387 52886 58753 32083 81420 61717 76691 47303
  59825 34904 28755 46873 11595 62863 88235 37875 93751 95778
  18577 80532 17122 68066 13001 92787 66111 95909 21642 01989
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c

d

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510
  58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679
  82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128
  48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196
  44288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120 19091

  45648 56692 34603 48610 45432 66482 13393 60726 02491 41273
  72458 70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540 91715 36436
  78925 90360 01133 05305 48820 46652 13841 46951 94151 16094
  33057 27036 57595 91953 09218 61173 81932 61179 31051 18548
  07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122 79381 83011 94912

  98336 73362 44065 66430 86021 39494 63952 24737 19070 21798
  60943 70277 05392 17176 29317 67523 84674 81846 76694 05132
  00056 81271 45263 56082 77857 71342 75778 96091 73637 17872
  14684 40901 22495 34301 46549 58537 10507 92279 68925 89235
  42019 95611 21290 21960 86403 44181 59813 62977 47713 09960

  51870 72113 49999 99837 29780 49951 05973 17328 16096 31859
  50244 59455 34690 83026 42522 30825 33446 85035 26193 11881
  71010 00313 78387 52886 58753 32083 81420 61717 76691 47303
  59825 34904 28755 46873 11595 62863 88235 37875 93751 95778
  18577 80532 17122 68066 13001 92787 66111 95909 21642 01989

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510
  58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679
  82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128
  48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196
  44288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120 19091

  45648 56692 34603 48610 45432 66482 13393 60726 02491 41273
  72458 70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540 91715 36436
  78925 90360 01133 05305 48820 46652 13841 46951 94151 16094
  33057 27036 57595 91953 09218 61173 81932 61179 31051 18548
  07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122 79381 83011 94912

  98336 73362 44065 66430 86021 39494 63952 24737 19070 21798
  60943 70277 05392 17176 29317 67523 84674 81846 76694 05132
  00056 81271 45263 56082 77857 71342 75778 96091 73637 17872
  14684 40901 22495 34301 46549 58537 10507 92279 68925 89235
  42019 95611 21290 21960 86403 44181 59813 62977 47713 09960

  51870 72113 49999 99837 29780 49951 05973 17328 16096 31859
  50244 59455 34690 83026 42522 30825 33446 85035 26193 11881
  71010 00313 78387 52886 58753 32083 81420 61717 76691 47303
  59825 34904 28755 46873 11595 62863 88235 37875 93751 95778
  18577 80532 17122 68066 13001 92787 66111 95909 21642 98910



OPDRACHT
A. Op het raam van de eetzaal van Henricushof hebben we cijfers 
en rekensymbolen geplakt. deze cijfers en symbolen vormen samen 
een som met de uitkomst zoals hieronder aangegeven.

de opdracht gaat op de achterkant van dit blad verder!

6
=20194 3 45

5 8 4 3

8 4 0 1 3 1x + -



B.  de gekleurde vakken vormen 
een code die je in moet vullen om de 
goed beveiligde site die je middels 
deze qr-cOde kunt bereiken.

C.  Als je de code hebt gekraakt en je krijgt de site geopend dan 
heb je het laatste onderdeel van deze opdracht bereikt. Op deze 
pagina vind je een anagram, los hem op en vul het woord dat we 
zoeken hieronder in.

S I M RL M E I K
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7 - onderweg naor

We hebben enkele routes door Lierop aangeleverd gekregen. We hebben veel zin 
om een van deze rondjes te gaan lopen maar liefst het kortste want we zijn moe.
Welk is het kortste rondje, A, B of C? Omcirkel de juiste!

B

a

7.1

A = 4,61

B = 4,12



7 - onderweg naor

c

C = 4,74



7 - onderweg naor

Een mooie herkenbare foto maken van een stad valt niet echt mee. uiteindelijk hebben 
we een fotograaf gevonden die enkele steden wist te fotograferen. Herkennen jullie 
deze steden?

a Welke bergketen bedoelen we?

Er is een bergketen die de langste ter wereld is en buiten Azië ook de hoogste van de 
wereld. De keten loopt door 7 Zuid-Amerikaanse staten. Hij bestaat uit een opeen-
volging van kleine en grote bergketens en geïsoleerde berggroepen. 

We hebben er enkele vragen over...

7.3

7.2

B Er is een oceaan die nooit meer dan honderdvijftig kilometer van deze bergketen 
verwijderd is. Welke?

c Noem de 7 Zuid-Amerikaanse Staten

cBa

Fed

Dubai

Shanghai

ChicagoBangkok

New YorkMelbourne

Het Andesgebergte

De Grote Oceaan

Venezuela, Colombia, Bolivia, Peru, Ecuador, Argentinië en Chili.



7 - onderweg naor

Noord-Brabant is waarschijnlijk de provincie waar de meeste kerken zijn verdwenen. 
De provincie Noord-Brabant telt nog ruim 600 kerkgebouwen maar het worden er 
elk jaar minder. We hebben ‘s wat rondgefietst in onze regio om te kijken of het 
werkelijk zo erg is met de sloop. Het valt nog best mee want we kwamen nog vele 
kerkgebouwen tegen. Helaas voor jullie hebben we alleen de toppen van de torens 
in beeld gekregen.

Onze vraag is nu waar deze torens bij horen? (Een plaatsnaam is voldoende).

7.4

Beek en Donk NederwettenLeende

SterkeselGerwenEersel

HelenaveenMierloAarle Rixtel

StiphoutSomerenNuenen



7 - onderweg naor

a Lekker onderweg. Loop zowat tegen deze paal. Wat geeft deze stenen paal aan?

B Effe rusten, maar is dit wel veilig? Waar zijn we?

c Bankje nodigt uit om alwéér te rusten, herken je waar?

d De mais staat al hoog maar daar herken je de plaats niet aan? Aan wat wel?

Het is wel lekker om af en toe een rondje te lopen. Het ging deze keer niet snel want 
regelmatig moest er een foto gemaakt worden. Ben benieuwd of jullie deze foto’s 
herkennen.

7.5

Lux et Terra (bij Lux et Terra)

Hondenclub

Bankje kruising zandwegen vanaf hondenclub binnen-
door naar Moorsel

Boerderij familie van Vliet Moorsel



7 - onderweg naor

e Mooi en gezellig hier. Maar we moeten door. Waar ben ik nu?

F Keuze genoeg hier. Op welk kruispunt staan we?

g Een hut? En dat midden in de rimboe van Lierop? Zeg ’t maar…

h Al hartstikke moe en nu dit nog? Waar wil ik eigenlijk heen?

Knooppunt 37 - kruising zandpaden Moorsel achter Pas-
toorke (bij stiltegebied) 

Hut langs zandweg van Moorsel naar Huub v Vlokhoven

Naar de Rode Kruis bungalow.

Ter hoogte van het terras van ‘t Pastoorke



7 - onderweg naor

I Hey, een bekende! Wie zien we hier in de wei?

J Nou, binnendoor naar huis. Loop tegen ’n wel héél vuil bord aan! Wat hoort er op 
te staan?

‘Met de deur in huis vallen’ betekent ‘meteen zeggen waar het op staat’. Of dat ook 
kan als je onderstaande deuren ziet is de grote vraag. Wij willen alleen het adres 
(straat/huisnummer) weten, dat valt mee, toch?

7.6

a

a

B

B

c

c

d

d

e

e

‘Verboden te voetballen’

Hans Hendrikx

Achterbroek 6

Groenstraat 30

Heieind 12

Meervensedijk 15

Vaarsehoefweg 40
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7.7 Benoem onderstaande landen van 1 tot 10 en schrijf op van welke lijst deze landen in 
deze volgorde deel uitmaken?

2
3

4

7

8

10

1

5

6

9

1

3
2

4
5

lIJSt?

6

8
7

9
10

DIT ZIJN DE GELuKKIGSTE LANDEN TER WERELD

DENEMARKEN ZWEDEN

IJSLAND CANADA

NEDERLAND OOSTENRIJK

FINLAND ZWITSERLAND

NOORWEGEN NIEuW-ZEELAND

2
3

4

7

8

10

1

5

6

9



7 - onderweg naor

Is het niet beeldig? Standbeelden, de een nog gekker als de andere. We zien ze overal 
om ons heen, maar weet je ook waar ze staan? Hieronder 10 standbeelden waarvan 
we graag van jou willen weten wat de naam is en in welke plaats ze staan.

a

B

c

d

e

F

7.8

Anonieme Voetgangers

Wroclaw, Polen

Cristiano Ronaldo

Funchal, Portugal

De Vaartkapoen

Brussel, België

Genghis Khan Statue Complex -   Tsonjin Boldog

ulaanbaatar, Mongolië

Mamma is boos! 

Scheveningen, Nederland

Melania Trump

Sevnica Slovenië



7 - onderweg naor

h

g

I

J

Peerd van Ome Loeks

Stationsplein Groningen

Santa Claus (Kabouter Buttplug)

Rotterdam

Sardar Vallabhbhai 

Patel Deelstaat Gujarat India

Standbeeld koningin Wilhelmina 

Apeldoorn



7 - onderweg naor

7.9 Het Nederlands vrouwenelftal is ‘hot’. Daar zijn we best trots op. De liefhebbers hebben 
afgelopen zomer kunnen genieten van de prestaties van de dames. De belangstelling was 
enorm en de successen gaan zeker een boost geven aan jonge meisjes die ook wel zin 
hebben om tegen een balletje te trappen, ook in Lierop! Wij vinden dat de Nederlandse 
dames een plaatsje verdienen in het kwisboek van de Lieropse Dorpskwis (al is de vraag 
wel heel erg simpel)?  
            

Op de volgende blz. vindt je de volledige selectie van het Nederlandse dameselftal, knip 
uit en plak op deze pagina de beginopstelling van de finale bij het EK? Succes!

Stefanie
van der Gragt

Kika
van Es Anouk Dekker

Sari van 
Veenendaal

Desiree
van Lunteren

Jackie 
Groenen

Shanice
van de Sanden

Daniëlle
van de Donk

Vivianne
Miedema

Sherida
Spitse

Lieke
Martens
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Loes Geurts

Kika
van Es

Jackie 
Groenen

Ellen
Jansen

Lize Kop

Stefanie
van der Gragt

Inessa
Kaagman

Renate
Jansen

Sari van 
Veenendaal

Danique
Kerkdijk

Victoria
Pelova

Lieke
Martens

Dominique
Bloodworth

Desiree
van Lunteren

Jill
Roord

Vivianne
Miedema

Anouk Dekker

Liza
van der Most

Sherida
Spitse

Shanice
van de Sanden

Merel van 
Dongen

Daniëlle
van de Donk

Lineth
Beerensteyn
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nie
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Te plekke!
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nie
vergèTe

Te plekke!

nie
vergèTe

Te plekke!

nie
vergèTe

Te plekke!

nie
vergèTe

Te plekke!
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7.10

B Wie pantenteerde het ventiel in 1888 en maakte als eerste een praktische lucht-
gevulde fietsband ?

Robert William Thomson 

Charles Goodyear John Dunlop 

William Harvey Du Cros

c Hoe stapten de mensen op een Vélocipède of een Hoge bi (fiets met een klein 
achterwiel en en enorm voorwie)l ?

Een tweede persoon die je 
hielp opstappen 

Via een heuveltje Door te springen 

Met een trap

d Hoeveel mensen konden er mee rijden met de Décuplette, een Franse fiets einde 
19e eeuw ?

7

53

10

De fiets is weer helemaal hip, zeker nu we elektrisch worden ondersteund is de fiets 
het vervoersmiddel van nu. Of je nu wil wielrennen, mountainbiken of lekker door de 
stad wilt fietsen, genoeg keuze in de winkel. Maar wat weet je van de oorsprong van 
de fiets? Kruis het juiste antwoord aan

a Wie vond de met luchtgevulde banden uit en patenteerde het in 1846?

John Dunlop 

Robert William Thomson 

Giovanni Battista Pirelli

Charles Goodyear

X

X

X

X



7 - onderweg naor

h Wie vond de Motorfiets uit in 1885 ?

Nicolas Léonard Sadi Carnot 

Rudolph Diesel Gottlieb Daimler 

Herbert Akroyd-Stuart

g Wat was de in 1885 uitgevonden ‘safety’ ?

De eerste driewieler 

De eerste stalen fiets met kettingaandrijving en 2 even grote wielen 

Een hoge bi, een fiets met een heel groot voorwiel en een heel klein 
achterwiel

F Op welke fiets is de fiets die we nu kennen gebasseerd ?

Bentley 

Lage bi Hoge bi 

Rover

e Hoeveel fietsen zijn er ongeveer in China ?

5 Miljard

1 Miljard 100 Miljoen

20 Miljard

X

X

X

X
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I Zet de nr’s onder op de juiste plek

Voorwiel

Band

Ventiel

Velg

Spaken

Naaf

Voordrager

Voorvork

Spatbord

Cantilever rem

Koplamp

Draaischakelaar

Remgrepen

Bel

Frame

Kabels

Stuurpen

Multigripstuur

Balhoofdlager

Pomp

Bidon met 
houder Ketting

Achterdrager Crank

Zadel Voorderailleur

Achterwiel Trapas

Freewheel Zijreflector

Zadelpen Dynamo

Reflector met 
achterlicht Voortandwielen

Slot Pedaal

Standaard Kettingbescher-
mer

Derailleur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

6

9

11
10

14 17

12

15

18

13

1619

20

21

24

27

22
25

28

23

26

29
30

31
34

37

33

35

38
36

39
39

1

2

3

4

5

7

8

32



OPDRACHT
Terug naar vroeger, wie weet nog wat ‘Punniken’ is. in de tas die 
jullie eerder ontvingen vinden jullie twee bolletjes garen. 

Punnik een zo lang mogelijke sliert en bevestig deze aan de map. 

7
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8 - Gewoon Lierups

a Wat was haar gemiddelde snelheid over klim en afdaling samen?

B Bij welke ploegen reed Evy sedert 2010? Graag in de juiste volgorde.

c Evy werd dit jaar ‘ergens’ in een etappekoers 7e. Waar was dit ‘ergens’ en hoeveel 
km moest ze hiervoor fietsen?

Evy Kuijpers, Nederlands kampioene bij de vrouwen 
zonder contract en Zuid-Nederlands kampioene, 
rijdt sedert dit jaar op het hoogste uCI niveau voor 
de CCC-ploeg van Marianne Vos. 

Onlangs in een koers reed ze met een snelheid 
van 10 km/uur een flinke heuvel van 20 km op. De 
afdaling ging harder en wel 50 km/uur.

8.1

16,66 km/uur of 16 2/3 km/uur of vergelijkbaar

- Brainwash (2010/11)

- Futurumshop-Zanata (2014)

- Lensworld.eu-Futurumshop (2015)

- Jan van Arckel (va 2016)

- CCC (va 2019)

Garnich - Garnich (etappe 2 van Festval Elsy Jacobs 2.1) – 111,1 km 



8 - Gewoon Lierups

Harm liep naar de SPAR omdat Willeke vergeten was schuddebuikjes te halen voor 
de kids. Harm had geen muts op en ook geen paraplu bij. Toch werd hij niet nat. 
Hoe kan dat nou?

In Lierop zijn – na de koepelkerk - de Leye en de ap-
partementen boven de SPAR de hoogste woningen. 
Stel dat deze woningen 16 verdiepingen hadden en 
René Maas op de 16e woonde. 
Hij gaat dan als het regent met de lift naar de 16e ver-
dieping, maar als de zon schijnt neemt hij de lift tot 
slechts de 10e verdieping en gaat te voet verder tot 
de 16e
Weet jij waarom?

Doretti had zin in vakantie en trok erop uit. Heel ver van huis en zonder Mark en 
de kids kwam ze plots in een netelige situatie terecht.
Opeens stond voor haar een Jaguar en achter haar een leeuw. Ze had - toevallig - 
maar EEN verdovingspijl bij. Ze kan op zich wel goed schieten maar hoe redde ze 
zich uit deze wel héél penibele situatie?

a

B

c

8.2

Tjonge jonge, soms zijn er dingen waar je niks van snapt en toch is het vaak een stuk 
makkelijker dan je denkt. We hebben een drietal ‘dingen’ verzameld.

Het regende niet

Rene’etje’ is zo klein dat hij niet bij de knop van de 16e verdieping kan. Als hij op 
z’n toppen van z’n tenen gaat staan kan hij net bij de knop van de 10e verdieping 
maar als het regent en hij een paraplu bij zich heeft kan hij met de paraplu gemak-
kelijk bij de knop van de 16e verdieping.

Ze schoot de leeuw met de verdovingspijl neer en reed met de Jaguar weg.



8 - Gewoon Lierups

‘Ik wil profvoetballer worden’! 
Over wie hebben we ‘t??

8.3

‘Ik ben 7 jaar en zit op ‘t Rendal in groep 4. Ik vindt het 
kei leuk op school en heb veel vriendjes. Ik vindt juf-
frouw Erica een leuke juf omdat ze veel grappen maakt. 
Mijn leukste vak is gym en ik wil als ik van school af 
ben profvoetballer worden. Ik vindt hard schieten en 
over het veld rennen leuk. Ik speel nu in de F1 en ik kan 
daar een boel leren. Ik speel linksachter zegt Wilbert. 
Ik kan goed verdedigen maar het scoren moet ik nog 
verbeteren. Mijn mooiste voetbalmoment tot nu toe was 
het F1 toernooi waar we tweede werden en een echte 
beker en medaille kregen. De beste voetballer bij de SV 
Lierop vindt ik Ralf van de Laar en PSV is mijn favoriete 
club. De beste voetballer van de wereld is misschien wel 
Kezman. Mijn hobby’s buiten het voetbal zijn fietscros-
sen, tennis en papa helpen. Mijn favoriete eten is friet 
met bami-schijf. Mijn favoriete TV-programma is alles 
met sport bv zapsport en studio sport. Het laatste 
boek dat ik gelezen heb is Pluk van de Petteflat en mijn 
favoriete Nederlander is Mr. Bean, maar dat is eigenlijk 
wel een Engelsman. Ik heb ‘t liefste SV-Lierop kleren 
aan en de mooiste dag van de week is de zaterdag als er 
gevoetbald mag worden. Monopoly en ‘geen ja en nee’ 
zeggen vindt ik mooie spelletjes.
Mijn beste vriendinnen zijn Marit, Britt en Simone. 
Mijn beste trainer is Erik omdat hij alles zo goed uitlegt. 
Mijn beste leider is Jan omdat hij goed en snel kan 
rijden. Ik heb de wens dat ook mijn broertjes gaan
voetballen’. Wie ben ik?

Hidde Maas
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a

d

e

De Einstein Brothers hebben ooit voor het geluid gezorgd bij de TDL. Wie waren 
deze brothers?

Wie werd in het jaar 2000 bij de 5-jarigen op de fiets 3e?

In het jubileumjaar ‘50 jaar TDL’ kwam een jubileumboek uit. De botsing van Hans 
van Brussel met een lantaarnpaal maakte veel indruk. Hoeveel keer stond dit in 
het jubileumboek vermeld.

B Wie was de ‘prijzenschenker’ in de beginjaren van de TDL?

c Wie werd er derde in de einduitslag bij de 0-4 jaar skelters in 2006? 

Helaas is er dit jaar geen 55e editie van de Toer dur 
Lierup geweest. Het was te heet! De opwarming 
van de aarde had dus een direct gevolg op het al 
dan niet doorgaan van de Toer dur Lierup. Hopelijk 
zullen de klimaatmaatregelen snel resultaat heb-
ben zodat de Toer tot in lengte van jaren door kan 
gaan. Het is een niet te missen item in de agenda 
van Lierop!

Dat bracht ons op het idee enkele vragen te stellen over de Toer dur Lierup.

8.4

Frank, Peter en Henk Hanssen

Evi Kuijpers 

8x

Gerard Geutjens / Gitje

Mart vd Laar
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8.6

8.5

a Welk bedrag wonnen de Heuveltjes vorig jaar?

B Aan welke instelling worden de ‘harten kussentjes’ geschonken?

c Onder welke koepelorganisatie maken ze deze kussentjes?

d Voor welke patiënten zijn deze kussentjes bedoeld?

e Wat staat er op het tekstkaartje wat ze bij de kussentjes geven?

Lieropse straatnaamborden waar een 
verhaal bij hoort. Ze zijn er. Bijgaand 
hebben we er een gevonden maar een of 
andere ‘vlegel’ heeft het bord bewerkt. 
Wat missen we op de bordjes?

Zoals ook vorig jaar hebben alle teams ook nu weer een goed doel opgegeven. Vorig
jaar ging dat, door de overwinning van de Heuveltjes, naar ‘harten kussen’.

Bij van Dongenstraat: 
Pastoor Deken 1882-1898

Bij Offermansstraat: 
Pastoor 1907-1930

€ 350,-

Voor de mammacare poli van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond

Vrouwen van Nu (Lierop)

Voor de vrouwen die borstkanker hebben en een lymfeklier verwijdering hadden in 
de oksel.

Een beetje aandacht
En een lieve groet
Dat doet je zeker vast goed
Een voorspoedige behandeling
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8.7 Lierop bezit met de Koepelkerk een ‘eyecatcher’ die het beeld van ons dorp voor een 
groot deel bepaald. Het is een volstrekt uniek kerkgebouw behorende tot de fraaiste 
die in ons land zijn gebouwd. Daar is al veel over verteld maar weten jullie dit ook?

a In welk jaar was de start van de bouw van onze Koepelkerk?

1890
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c Wie was de pastoor die de weg naar het besluit tot nieuwbouw begeleidde?

B Wie koos de architect van de Koepelkerk?

d Voor welke begroot bedrag moest architect Weber in eerste instantie bouwen?

e Wat waren de uiteindelijke bouwkosten?

Pastoor Pijpers

Het kerkbestuur

f 50000,-

f 83555,93 en een HALVE CENT
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a Hoe heette de eerste Peuterspeelzaal die in Lierop opgericht werd?

B Welke drie naamsuggesties stuurde de heer Remery ‘ooit’ naar de raadsleden van 
de gemeente Someren voor ‘t huidige Alfort?

c Op de eerste vergadering, waarbij door ca. 40 
aanwezigen besloten werd de tennisvereniging 
ook daadwerkelijk op te richten werd een voor-
lopig 5-koppig bestuur geformeerd. We hebben 
twee bestuursleden kunnen achterhalen, tw 
Tinus vd Einden en Jan Hendrikx. Wie waren de 
andere drie?

Het is belangrijk dat cultuur en dorpsleven blijven bestaan in Lierop waar de Lieropse 
historie gelukkig dan ook nog steeds in het dna van vele Lieroppenaren zit die er ge-
boren en getogen zijn. Het moet dus niet zo moeilijk zijn om onderstaande vragen op 
te lossen.

8.8

’t Heikrekeltje

Mevr. van Griensven-Vroomen
(of Nettie van Griensven)
Huub Hofland
Martien vd Laar

Renhofke, Aalsfoort, Rijsselberg
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a

B

c

Hoe heette de persoonlijk adviseur van de Koning die alles rondom het bezoek aan 
Lierop in het geheim met Martien Kusters regelde en hem natuurlijk ook in Lierop 
vergezelde?

Welk bureau was op de dag van het Koningsbezoek in Lierop ook actief in de Vurherd 
en waarvoor?

Onze burgemeester Dilia Blok was ook aanwezig maar eigenlijk had ze wat anders 
te doen. Is het trouwens voor een burgemeester een must dat ze de koninklijke 
hoogheid bij zo’n bezoek in ‘haar dorp’ officieel ontvangt?
Wat had ze eigenlijk te doen?

Een bezoek van de Koning is toch wel heel uitzonderlijk! Lierop mocht het meemaken 
op woensdag 20 maart. In het kader van zijn werkbezoeken aan burgerinitiatieven en 
coöperaties in Nederland werd Lierop Leeft uitgekozen omdat het een prachtig voor-
beeld is van hoe mensen met elkaar, jong en oud, zorgen dat het goed is in een dorp. 
Lierop Leeft staat in Nederland niet bekend als een traditionele dorpscoöperatie maar 
een brede coöperatie die met behulp van vele vrijwilligers en werkgroepen nog veel 
meer dingen doet. Daar was de Koning bijzonder in geïnteresseerd en dat liet hij ook 
duidelijk merken, zeker in de gesprekken met de deelnemers en vrijwilligers...
Natuurlijk kan dit item niet ontbreken in onze dorpskwis van dit jaar, vandaar enkele 
vragen hierover.

8.9

Pien Zaaijer

Het stembureau voor de Provinciale Staten- en Waterschapverkiezingen

Nee (werkbezoek kent geen officiële ontvangst door burgemeesters)
Vakantie Oostenrijk



8 - Gewoon Lierups

d

e

F

F

De Koning kwam in gesprek met deelnemer Fridy Oomen die naast hem zat. Hoe 
oud werd Fridy enkele dagen later? En wat antwoordde de Koning toen Fridy 
‘Prins’ tegen hem zei?

Welke betrokkene aan een gesprek met de Koning was aan ‘n afscheidstournee 
bezig?

Hoe wist Mien Hendrikx dat de Koning in Lierop was?

In wat voor auto en van wie reed Lidy van de Ven naar Lierop toen ze hoorde dat 
de Koning in Lierop was? Wat had ze nog meer in de zak met asperges gedaan en 
waarom?

81 jaar 
‘Prins was 5 weken geleden’

(dorpsondersteuner) Anita Hurkmans

Kreeg appje van haar zusje

Clio van vriendin
Folder van bedrijf
zodat hij er nog altijd bij kan komen halen



8 - Gewoon Lierups

8.10

a

B

Wat is de titel van het lied?

Wie zingt het lied?

Geschreven muziek is een taal die al duizenden jaren in ontwikkeling is, en zelfs de 
muzieknotatie die we vandaag de dag lezen bestaat al zo’n 300 jaar. Muzieknotatie 
is een manier om geluid met behulp van symbolen weer te geven, en varieert van 
simpele notaties voor toonhoogte, tijdsduur en timing tot complexe beschrijvingen 
van uitdrukking, timbre en zelfs special effects. 

… maar wat we echt willen weten is de titel van het lied waarvan je hieronder een 
deel ziet. We willen natuurlijk ook weten wie het zingt!

Nao ‘t Zuuje

Lex uiting (of Prins Lex I)



OPDRACHT
in het boek vinden jullie 2 polaroids, 1 van jullie eigen team en 1 
van een ander team. dat betekent dus dat een ander team jullie 2e 
foto heeft. Zorg ervoor dat je in het bezit komt van beide foto’s van 
je eigen team en plak ze op de achterzijde van dit blad. 

8
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9 - van alles wa

a

B

c

d

e

In een veel besproken overeenkomst komt de uitdrukking ‘waterstof’ meer dan 
100 keer voor. Over welke overeenkomst hebben we ‘t?

Wanneer noemen ze waterstof groen? 

Hoeveel verschillende soorten waterstof zijn er en noem ze bij naam?  

Waar staat in onze regio een waterstofstation waar ze ook zelf waterstof maken?

Daar persen ze ook waterstof omdat dat (te) veel ruimte inneemt. Met hoeveel 
bar wordt er daar totaal geperst? En hoeveel bar zit er bv in een fietsband?

Waterstof wint aan populariteit maar wat is 
het en hoe kunnen we het gebruiken in de 
transitie naar een duurzamer energiesysteem?

Zal het ooit nog zover komen dat er waterstof 
door onze gasleidingen stroomt of dat veel 
meer personenauto’s op waterstof rijden? 

Om in de stemming te komen hebben we
enkele - simpele - vragen over waterstof.

9.1

Het klimaatakkoord

Wanneer waterstof wordt geproduceerd met elektriciteit die is opgewekt uit 
duurzame bronnen, dus zonder dat CO2 vrij komt (zon, wind, biomassa). 

3 stuks: grijze, groene en blauwe waterstof

Helmond

Persen gaat in verschillende stappen tot 700 bar wat een enorme druk is. Fietsband 
is maar 4(-5) bar bv.



9 - van alles wa

Wanneer is Marinus overleden?

Waar begint in feite de geschiedenis van het familiebedrijf? 

Wie zette de eerste stap tot oprichting van aannemersbedrijf M. Hurkmans & 
Zonen?

Bijgaand de foto van de familie Hurkmans bij het 25-jarig huwelijksfeest van Marinus 
en Catrien Hurkmans. Op welke drie personen op bijgaande foto is een vervelend 
‘vraagteken’ gevallen?

a

B

c

d

e

Wat was de specialiteit van Marinus?

Volgende maand is het groot feest bij Hurkmans 
want dan vieren ze hun 60-jarig bestaan. Het
begon allemaal in Lierop met Marinus Hurkmans. 

? ?
?

9.2

1983

Toen ze verhuisden naar de Kromvenweg (op de Kromvenweg)

Wim Hurkmans

Frits, Frans en Toon

Egaliseren van grond (gif maken)



9 - van alles wa

a

B

c

d

e

Voorlichting over bepaalde problemen waar we als maatschappij regelmatig tegenaan 
lopen wordt ook regelmatig door onze dorpscoöperatie Lierop Leeft gegeven.

Onderstaand enkele stoffen die onlangs nog in de Vurherd zijn besproken. Welke stoffen 
zie je hier?

9.3 Neije, dè du die van ons nie!

NICOTINE

ETHANOL (alcohol)

MDMA

COCAINE

MORFINE



9 - van alles wa

a

e

c

g

B

F

d

h

Geld verdiend als water

And the night is on the run

Ooh, aah

Oh de oorzaak was de bliksem en de storm

Vreemd gaan is het niet want ik stel me netjes voor

Dat is toch uit de tijd meid

Ze hoeve dan ok gin van allen te werken

Ben ik, van Lierops bloed

Gezelligheid kent geen tijd.  Daar horen natuurlijk ook liedjes bij die uit volle borst 
meegezongen kunnen worden. Natuurlijk kunnen we er in Lierop ook wat van. We 
kwamen wat gezellige ‘nummerkes’ tegen en vinden dat EEN regel van het lied 
voldoende moet zijn om meteen spontaan mee te gaan zingen aan de ‘kwis’tafel. 

We zoeken de naam van de artiest  (oftewel de artiestennaam) en de titel van
het ‘nummerke’…

9.4

Andre Hazes - Leef

George Baker Selection - una Paloma Blanca

Jürgen Marcus - Ein Festival der Liebe

Lawineboys - Joost

Vrouwkes - Snollebollekes

Bloem - Even aan m’n moeder vragen

Duo Starlight - (vergète - lijflied Prins en Adjudant Mike enz)

Wiljanus - Prins Jan



9 - van alles wa

a

e

c

g

I

B

F

d

h

9.5 De processievlinders (Thaumetopoeinae) zijn een onderfamilie van vlinders uit de familie 
tandvlinders (Notodontidae). De onderfamilie telt een honderdtal beschreven soorten, 
waarvan er maar één in Nederland en België voorkomt, de eikenprocessierups. Nou, daar 
gaat de vraag dus niet over! Daar hebben we al genoeg last van gehad. In plaats daarvan 
laten we zien dat vlinders prachtige gekleurde insecten zijn waar iedereen blij van wordt. 

We hebben er een paar uitgezocht maar weten niet hoe ze heten. Jullie wel?

Citroenvlinder

Koelvinkje

Sint-Jansvlinder

Dagpauwoog

Processierupsvlinder

Gamma-uil

Icarusblauwtje

Kolibrievlinder

Kleine vos



9 - van alles wa

a

B

c

d

Wij vragen ons af wat de afmetingen van zijn bad zijn in meters?

Bovenstaand zwembad vult Robert met 90.000 liter koud water (15 graden Celcius). 
Hoeveel warm water met een temperatuur van 25 graden Celcius moet er worden 
toegevoegd om het zwembad tot 1,5 meter te vullen? Geef het antwoord in kubieke 
meters.

De watertemperatuur is natuurlijk anders geworden na het toevoegen van het 
warme water uit bovenstaande vraag. We willen graag weten wat de temperatuur 
nu is geworden?

We willen graag weten wat de ph-waarde van het zwembadwater is met de gegevens 
dat het koude water een ph-waarde van 6,8 heeft en het warme water van 8,4?

Een van onze teamleden (Robert) heeft achter het huis een zwembad waarvan de
inhoud maar liefst 400 m3 is. De afmetingen van het bad hebben een verhouding
van 1 x 0,5 x 0.1 (lxbrxh).

9.6

20m x 10m x 2m

210 m3

22 graden Celcius

7,92



9 - van alles wa

c

F

Deze sympathieke vechtersbazen kennen we allemaal toch nog wel, maar uit welk land komen 
ze eigenlijk?

Wat was de naam van de film? 

a

d

Hoe heet de film van dit fragment in het Nederlands?

Hoe heet deze bekende acteur?

B

e

Welke namen hebben ze in deze film? 

Hoe heet hij in deze film?

9.7

Er wordt op internet vaak naar gezocht. Veel mensen willen nog graag naar oude films kijken. 
Heel begrijpelijk, want film kijken is leuk toch?
Kennen jullie deze nog..og..og?

Italië

Le Gendarme se marie

Pas op of we slaan erop

Louis de Funès

Ben (Bud Spencer) en Kit (Terence Hill)

Ludovic Cruchot



9 - van alles wa

Wat zegt hij in bovenstaande scenes?

g Hoe heet deze acteur?

h Hoe heet hij in deze films?

Links:

Rechts:

I uit welke films kwamen bovenstaande fragmenten (links en rechts)

Leslie Nielson

Frenk Drebin

Nothing to see here 

Nice beaver



9 - van alles wa

a
Schrijf op de volgende pagina de letter van het flesje, 
daar achter het biermerk gevolgd door het alcohol 
percentage (op het flesje) en het nummer van het 
dopje. En oh ja, zet je ze ook even in de juiste volgorde 
met het hoogste percentage alcohol bovenaan. Indien 
gelijk percentage als 2e sorteren op letter zoals op foto 
bij flesje op alfabetische A naar Q.

B We zijn trouwens een dopje kwijt, weten jullie van welk bier we het dopje (merk) kwijt zijn?

Speciaal bieren zijn er tegenwoordig in vele soorten en worden veel gedronken in 
Nederland maar ook daarbuiten. Hieronder een klein assortiment bieren, waarvan wij 
niet meer weten welk merk het is en ook het percentage alcohol is ons na al dat bier 
niet meer helder, kunnen jullie ons helpen?

a d h K nB e I l oc gF J M p Q

9.8

Brand (Weizen)

a d h K nB e I l oc gF J M p Q



9 - van alles wa

Letter Merk Bier Percentage Nummer

D Affligem Tripel 9,0% 12

C Hapkin 8,5% 5

J Judas 8,5% 4

K Duvel 8,5% 14

H Ciney Blond 7,0% 11

O Grisette Blond Gluten Free 5,5% 8

P La Trappe Witte Trappist 5,5% 13

I Erdinger Weisbier 5,3% 7

E PALM 5,2% 1

Q Brand Weizen 5,1% NVT

A De Leckere Pilsner 5,0% 16

L Tiger Lager 5,0% 3

M Budels Batavier 5,0% 6

N Silly Blanche 5,0% 2

G Steenbruggen Wit 4,8% 10

B Birra Ichnusa 4,7% 15

F Blanche Namur 4,5% 9



9 - van alles wa

a

B

c

d

e

Op welke leeftijd ging Tom dansen bij Demarrage?

Niet alleen in Lierop danst Tom de sterren van de hemel, we hebben hem zelfs
gespot op TV. Wanneer was dat en in welk programma?

In welk jaar is Tom gestart met zijn eigen bedrijf en wat is de naam ervan?

Twee avonden in de week geeft Tom les in de Vurherd. Op welke avonden, welke 
tijden en welke les?

We zien Tom ook jaarlijks tijdens de Bonte Avond waar hij samen met de dames van 
Demarrage ieder jaar weer een bijzondere bijdrage levert. Mooie dansen in prachtige 
creaties. Niks is te gek. Zo ook toen Rick Kusters samen met zijn prinses Ellen het Kau-
wvoetenland regeerden danste Tom na de pauze wederom de sterren van de Hemel. 
Maar op welk nummer werd er toen gedanst en wat had Tom aan?

Dat Tom Renders behoort tot de groep ‘creatieve 
Lieropenaren’ is wel duidelijk. Dansen is zijn passie. 
Hij staat ermee op en gaat ermee naar bed en weet 
vele liefhebbers verder te brengen in het fenomeen 
dans.
We willen in deze dorpskwis dan ook graag wat 
meer weten over Tom.

9.9

Op zijn 10e

2011 – So You Think You Can Dance

2018 - TRDance/trdance.nl

Maandag  van 19.30-20.30 en 20.30-21.30  / Donderdag van 20.30-21.30
Les: Dansconditie.

Ik wil genade - Habijt



9 - van alles wa

Als je voor het eerst een smartphone hebt is het leuk om wat app’s op je telefoon te 
downloaden. Een app is eigenlijk een soort programmaatje dat je op je telefoon zet. Er 
staan al verschillende app’s op je telefoon, maar je kan er nog veel meer downloaden. 
Zo kun je spelletjes op je telefoon zetten of de app van je favoriete krant, zodat je altijd 
het nieuws kan lezen.

Hieronder zie je een smartphone afgebeeld met verschillende app’s, welke?

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12

13

1

4

7

10

11 12 13

2

5

8

3

6

9

9.109.10

Datumprikker

Runkeeper

Vivino

Skype

Snapchat

TooGoodToGo

Clash of Clans

Google Earth

Woov

uber

Candy Crush

Schoolpoort

Buienradar



OPDRACHT

9
Wat was het zojuist toch gezellig in de gymzaal, laten we het 
gewoon nog een keer proberen en zorg dat 1 teamlid om 
17:45 uur aanwezig is voor ‘‘VOeTJeS VAn de VlOer 5.0’, 
laat de high heels maar thuis.
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10 - SPONSORVRAGEN

Ergens in Lierop ligt een vloertegel. Deze tegel verwijst naar een plaats waar Antoon van den 
Einden vroeger veel heeft gestaan. Waar is dit? 

10.1

Aan de bar bij TV de Ren



10 - SPONSORVRAGEN

Hemelaar 8, 5715 CD Lierop  •  www.accountxperts .nl

10.2

Welke 4 handelsnamen vallen onder de dienstverlening van  AccountXperts?

AccountancyXperts

FiscaalXperts

LoonXperts

BusinessXperts



10 - SPONSORVRAGEN

10.3

Hoeveel betonnen dwarsliggers heeft een 1:9 wissel?
Wissel 54 E1 - 1:9 - Rechts R250/260 met gebogen puntstuk op betonnen wissel 
liggers - Tekening 415062

75 stuks



10 - SPONSORVRAGEN

10.4

Welke datum zijn Erik en Inie begonnen met Top Partyverhuur?

1 januari 2000



10 - SPONSORVRAGEN

10.5

1
2
3

Wanneer je rondkijkt bij Herberghe de Coeckepanne 
waan je jezelf even terug in het Bourgondische en 
boeren verleden. Maar wat zijn nou eigenlijk de 3 
voorwerpen op de afbeelding?

Kersensteeltjes (van de Mierlose Zwarte kers voor het maken van Kersensteeltjes-
brandewijn)

Koetsiertje (borrelglas zonder voet zodat de koetsier onderweg de borrel in een keer 
achterover kan slaan)

Krabber (om bij slachting van het varken de haren weg te krabben en haak om nagelkap 
van poten te trekken)



10 - SPONSORVRAGEN

10.6

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

Bij Tegelhandel Loomans werken enkele mensen met dezelfde voornaam. Hoeveel zijn er dit? 
En om welke namen gaat het?

2x Robert en 2x Rob



10 - SPONSORVRAGEN

10.7

Lierop telt maar één cafetaria en dat is Cafetaria ’t Jagershuis waar je goed en niet te duur 
kunt eten. Wat kostte onderstaande bestelling die het dorpskwisteam onlangs deed?

€ 31,80



10 - SPONSORVRAGEN

HIER KAN DE VOLGENDE KEER JOuW SPONSORVRAAG STAAN!!!
Echt waar, kan dat? Ja natuurlijk kan dat!

Stuur een mail naar dorpskwislierop@gmail.com en je ontvangt 
onze sponsorflyer. Daarin leggen we je haarfijn uit op welke 

manieren je onze mooie dorpskwis kunt sponsoren.



OPDRACHT
We zitten al in oktober en het jaar is weer bijna voorbij. We hebben 
het erg druk gehad met de kwis en hebben nu vooral behoefte aan 
rust, warmte en gezelligheid. We verlangen naar Kerst!

Om ons alvast dit behaaglijke gevoel te geven zou het
ons bekoren als jullie de kerstspullen van zolder halen.

Tuig je kerstboom op met dorpskwisviltje, ballen,
verlichting en alles wat daarbij hoort en maak een
foto van deze boom, samen met jullie teamcaptain
die natuurlijk verkleed is als Kerstman. Plak de foto
op de achterzijde van dit blad.

Fijne feestdagen en veel succes!!

10



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 opdrachten. We snappen het 
helemaal! Lever het kwisboek en bijbehorende onderdelen nu snel in 
voor 19.30u bij De Vurherd. Pak een moment rust, om wat te eten en je 
weer helemaal op te laden voor het geweldige Dorpskwis feest.
Ook dit jaar is het weer gelukt om een super fantastische band op het 
podium te krijgen: fiestA orkestA. Zij gaan er samen met 
jullie weer een onvergetelijke avond van maken!!! En natuurlijk zal de 
UitsLAG van Dorpskwis Lierop 2019 bekend gemaakt worden! 

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

Organisatie Dorpskwis Lierop,
Doretti, Harm, Jan, Robert, Stijn, Bart

Start prograMMa 21:00 uur


