
 In welke gemeenteweg is maar 1 huis  

gebouwd? 

 In welk jaar werd de jeugdbeweging Jokido 

opgericht? 

 Waar werkte een kompel?  
 Wat betekent het gezegde ‘d’harluge opge-

trokken en de katten buiten’? 

 Hoe heet het proces waarbij planten met 

lichtenergie, water en CO2 omzetten tot glu-

cose en zuurstofgas?  

 In welk land is yoga ontstaan?  



 Welke 2 dieren staan afgebeeld op het  

wapenschild van Lierde? 

 Het komt van de trap af, maar beweegt niet, 

wat is het? 

 Hoe noem je het overblijfsel van een religi-

eus voorwerp? 

 Vul aan: ‘zoals het klokje thuis tikt, ….’  

 Welke vogel tikt met zijn snavel tegen een 

boom?  

 Welk Engels woord gebruikt men zowel bij 

tennis als bij volleybal voor opslag?  



 Waar zou u opduiken als u in Lierde een gat 
graaft dwars door de aarde? 

 Wat is sinds 2020 de nieuwe naam van KVLV? 

 In welk jaar werd ‘den dikken van Sesjans’  
geboren? 

 Wie maakte het schilderij ‘De kartuizersite’ die 
in de kerk van Sint-Martens-Lierde hangt? 

 Wat is een stekelbeze? 

 Hoe wordt bij tennis een winnende opslag ge-
noemd waarbij de tegenspeler de bal niet 
raakt ?  



 Welke GR-route loopt door Lierde? 

 Wat was in de beginjaren de naam van het 
vroegere lokaal van Jokido? 

 Wat is de naam van de eerste vrouwelijke 
Lierdese schepen? 

 Welke Vlaamse volksschrijver leerde zijn 
volk lezen? 

 Welke siervogel heeft een grote staart be-
staande uit ca. 50 veren?  

 Bij welke sport horen de termen: pancake, 
side-out en floater?  



 Welk nummer draagt de spoorlijn Melle-
Geraardsbergen die door Lierde spoort? 

 Wat was de naam van de dancing in  
Hemelveerdegem, nu De Vlaschaard? 

 Wat was de naam van de distillerie uit  
Sint-Martens-Lierde? 

 Welke vereniging schilderde n.a.v.. het mil-
lennium het triptiek dat hangt in de  
gemeentelijke raadzaal? 

 Hoe wordt iemand die bijen houdt genoemd?  

 Wat is de naam van de bedenker van 
Zumba ?  



 Hoeveel keer is de maan kleiner dan de zon? 

 Wat werd aanvankelijk gebruikt om het  
spelletje bikkelen te spelen? 

 Wat was de naam van de melkerij van  
Deftinge? 

 Het weekblad ‘De Beiaard’ werd vervangen 
door een digitaal platform. Wat is hiervan de 
naam? 

 Hoeveel harten heeft een worm?  

 Welke sport kent de termen: Friese, windmill 
en headspin?  



 Van hoeveel provincies in België is Oost-
Vlaanderen er ene van? 

 Welk spel speelden, vooral de jongens, met 
schieters? 

 Op welk product vervaardigd in Lierde kon 
je de slogan lezen ‘Wie mij kent gebruikt mij 
– Die mij gebruikt kent mij’ ? 

 Wie is de beeldhouwer van het borstbeeld 
van Emiel Faingnaert? 

 Hoeveel levens heeft een kat spreekwoorde-
lijk?  

 Hoe noemt men een petanquespel met drie 
spelers?  



 Uit welke grondsoort bestaat de Lierdese bodem? 

 In welk jaar nam Lierde deel aan ‘Spel zonder  
grenzen’? 

 Slechts een deel van de kerk van Sint-Maria- 
Lierde is beschermd als monument. Welk deel? 

 Wanneer een afbeelding in monochromatically  
is geschilderd, hoe is ze dan geschilderd? 

 Van welke plant wordt de zalf calendula  
gemaakt? 

 Wat zijn de afmetingen van een padelterrein bij 
dubbel spel? 



 Wat is de naam van de ambachtelijke zone in 
Lierde? 

 Welke plaats behaalde Lierde tijdens de finale 
van ‘Spel zonder grenzen’ in Bordeaux? 

 Wat werd in 2002 in Lierde herdacht met de 
Mettentijdstoet? 

 Hoeveel verschillende kunstenaars werkten 
mee aan het millenniumtriptiek dat in de raad-
zaal hangt? 

 Geef me lucht en ik leef, geef me water en ik 
ga dood. Wat ben ik?  

 Hoe noemt men een petanquespel met 2  
spelers?  



 In de Stille Oceaan 

 Ferm 

 1847 

 Van Den Bossche 

 Een kruisbes 

 Ace 



 Een adelaar en een leeuw 

 Een traploper 

 Relikwie 

 tikt het nergens 

 Specht 

 Service 



 Groeneweg 

 2001 

 In de mijnen 

 Het is tijd om naar huis te gaan 

 Fotosynthese 

 India 



 400 keer 

 Botjes 

 Sint-Ursmarus 

 Nuus 

 10 

 Breakdance 



 122 

 De pips 

 Kongolo 

 Parnassos 

 Een imker 

 De Columbiaan Albert Perez (Beto) 



 GR Vlaamse Ardennen 

 Buurthuis 

 Els Van Damme 

 Hendrik Conscience 

 Een Pauw 

 Volleybal 



 Wolfsveld 

 Derde plaats (brons) 

 De Guldensporenslag 

 16 

 Vuur 

 Doublette 



 Klei/leemgrond 

 1979 

 Het orgel 

 Zwart/wit 

 Goudsbloem 

 10x20meter 
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 Knikkeren 

 Chicorei 

 Paul De Bruyne 

 9 

 Een triplette 


