
 In welke rivier mondt de Molenbeek uit? 

 Met hoeveel ballen wordt tapbiljart 

(golfbiljart) gespeeld? 

 Wat was de kloosternaam van Louise de 
Sterke, de eerste overste van het klooster  
in Deftinge?  

 Wat betekent ‘cantar’? 

 Welk fruit is ook bekend onder de weten-

schappelijke naam van “Malus pumila”?  

 Wat heeft men zeker nodig bij het beoefenen 

van hippische sport?  



 Wat is een laar? 

 Welke vorm heeft een pietjesbak? 

 Welke twee maanden zijn genoemd naar  

de Romeinse keizers? 

 Waar is het gebergte Parnassos gelegen? 

 Welk woord wordt gebruikt ter aanduiding 

van een groep mieren?  

 Geef een andere naam voor tafeltennis?  



 Wat is de betekenis van dries? 

 Als men zegt: ‘Hij heeft pijkenaas op zijn 

hand’, welke speelkaart bedoelt men dan? 

 In welk jaar werd de eerste steen van  

OC de Lier gelegd? 

 Wat betekent het woord ‘biblos’? 

 Welke boomsoort werd massaal in onze 

streek aangeplant voor de luciferindustrie?  

 Hoeveel keer mag een volleybal geraakt 

worden tot hij weer over het net gaat?  



 Wat is een mote? 

 Wat is de naam van de brouwerij in  

Gemeldorp? 

 Welke keizer is gesculpteerd in het Sint-

Jansretabel? 

  Hoeveel regels telt een limerick? 

 Welke bloem wordt in de volksmond 

‘Sintjansbloem’ genoemd?  

 Wat betekent de voetbalterm ‘corner’ ?  



 Met welke Franse gemeente is Lierde  

verbroederd? 

 Een boer komt op vrijdag te paard in Lierde 
aan en vertrekt twee dagen later ook op  
vrijdag. Hoe kan dat? 

 In welke kerk werd  na WOII de klok van  

Sint-Maria-Lierde teruggevonden? 

  Wie schilderde ‘het Lam Gods’? 

 Wat is een borre?  

 Wat zijn spitzen of pointes?  



 Hoelang is de N8? 

 Wat is een moembakkes? 

 In welk jaar werd het Sint-Jansplein als  

dorpsgezicht geklasseerd? 

 Wat is kalligrafie? 

 Onder welke naam is het perenras ‘Beurré 

Chaboceau’ bij ons beter bekend?  

 Wat is de hellingsgraad van de Eikenmolen 

(Cendrine)?  



 Hoeveel N-wegen vertrekken er uit de  
hoofdstad Brussel? 

 Wat is de som van alle getallen op een  
dartsbord? 

 In welk jaar vond de inwijding van de  
Maria-Magdalenakerk plaats? 

 In welk jaar werd de kunstschilder Sylvain 
Beerens geboren? 

 Wat is een rammelaar nog buiten een  
speelgoedje?  

 Hoeveel sportclubs waren er op 1/1/20  
aangesloten bij de Sportraad van Lierde?  



 In welke deelgemeente van Lierde staat een 
oriëntatietafel? 

 Wat is de uiterste afstand die een reisduif in 
één dag kan afleggen? 

 Wat was de naam van de eigenaar, heng-
stenhouder, van ‘den Dikken van Sesjans’? 

 Wat is een biënnale? 

 Wat is de Nederlandstalige naam voor het 
rode, zoete fruit ‘Fragaria’? 

 Door wie werd de pilatesmethode uitgewerkt 
in het begin van de 20ste eeuw? 



 Wat is een dagwand? 

 Hoe noemt men het met een krijtje streepjes 
trekken op een houten telstok tijdens een  
vinkenzetting? 

 Wat is kruien? 

 Wie schreef het boek ‘Het Belgisch trek-
paard - Een levend monument’? 

 Welke kleur bevindt zich aan de top van  
een regenboog?  

 Hoe wordt de behendigheidssport genoemd 
waarbij een hond zo snel mogelijk een  
uitgezet parcours moet afleggen ?  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Krijtje


 Gemeenschappelijke weide/braakliggend  

weiland 

 Schoppen 1 

 2010 

 Boek 

 Populier 

 3 



 Een open plek in een bos 

 Achthoekig 

 Juli en augustus 

 Griekenland 

 Kolonie 

 Ping-pong 



 Dender 

 5 rode en 5 witte 

 Zuster Engelberta 

 Zingen 

 Appel 

 Een paard 



 152km 

 Een karnavalsmasker 

 1981 

 Kunst van het schoonschrift 

 Jefkespeer 

 12,5% 



 Rebais 

 Zijn paard heet vrijdag 

 De kerk van Eine 

 De gebroeders Van Eyck 

 Een bron 

 Balletschoenen 



 Een bebouwde heuvel omringd met een gracht 

 Gaudium 

 Keizer Karel 

 5 

 Margriet 

 Hoekschop 



 Een oude oppervlaktemaat 

 Turven 

 De molen naar de wind keren of met een krui-

wagen rijden 

 Paul De Brauwer 

 Rood 

 Agility 



 Sint-Maria-Lierde 

 1100 km 

 Charles-Louis Matthijs 

 Een tweejaarlijkse kunstmanifestatie 

 Aardbei 

 Joseph Pilates 



 9 

 210 

 1851 

 1917 

 Mannelijk konijn 

 20 


