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 Wij zijn een 
 ontzettend sociaal 
 bedrijf en maken 
gebruik van diverse social 
media kanalen. Facebook & 
Instagram zijn onze 
paradepaardjes! 

Op onze website ( www.FFLO.NL ) hebben wij speciaal voor de 
Buurtbattle een pagina aangemaakt met foto’s uit onze 
facebook berichten. 

Zet deze foto’s op het antwoordblad in de goede volgorde: 
zet de oudste op nummer 15 op het antwoordblad en de 
nieuwste op nummer 1. 
Steeds met de juiste postings datum erbij...

 Zit je op onze facebookpagina? Geef ons direct een like! 
Vinden wij leuk! 

Promoot onze pagina (https://www.facebook.com/FFLOGOIRLE/) 
op een creatieve manier!

De buurt die ons de meeste likes bezorgt belonen wij!

De volgende rubriek is 
mede mogelijk gemaakt 
door “FFLO ”
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Wie waren?

Topsport in Alphen! 
Wie rijden hier in Alphen in deze kopgroep in 2019? 
En uit welke landen komen ze?

27
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1. Balalaika 
2. Banzaï 
3. De Mario 
4. Lego 
5. Mammoet 

6. Mitsi 
7. Popeye 
8. Tafelaer 
9. 426 
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Ga naar de website van de Buurt Battle en luister daar naar de 
geluidsfragmenten behorende bij deze vraag. Wie hoor je hier? 
Geef de namen in de volgorde waarop je ze hoort.

De volgende vraag wordt mede mogelijk gemaakt door 
Van Boxtel reclame

 
 

Hoeveel Buurt Battle Logo’s zitten er in onze site verstopt?

Welk computerprogramma word zonder gordijnen geleverd?
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Los onderstaande woordzoeker op. Welke slagzin vinden jullie?

 

 Vraag mogelijk gemaakt door 
 KDV ’t Treintje

 Bij Kinderdagverblijf ‘t Treintje 
 werken wij met een vve methode, 
 een educatieprogramma voor 
 kinderen van 0 tot 4 jaar met een 
 doorgaande ontwikkelingslijn naar 
 de basisschool. 
 Het biedt een manier om gericht 
 te werken aan de ontwikkeling 
 van de kinderen. 
 Tijdens dit programma wordt er 
door middel van verschillende activiteiten kennis gemaakt met het 
ontdekken van dingen en het groeien en spelen van de kinderen.

1. Waar staat vve voor
2. Met welke vve methode werken wij bij KDV ‘t Treintje  ?
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A:  Marlin zit op een paard dat hoort bij het beeldhouwwerk ‘’
 ploegende boer met paard’’ dat op de Andreas Schotel 
 route staat in Esbeek. Andreas Schotel (1896 - 1984) was een 
  rotterdamse graficus die 
  regelmatig in Esbeek verbleef 
  en daar in etsen het dagelijkse 
  leven vastlegde, van de 
  wekzaamheden op het 
  boerenland tot de aanleg door 
  het dorp van de enorme 
  gasleiding van het landelijke 
  net.  Door welke lokale 
  beeldhouwer zijn de etsen 
  van Andreas Schotel 
  levensgroot nagemaakt en 
  in Esbeek geplaatst?

B:  Annelies zit bij het beeld 
 van de “Ballefrutter” in Goirle. 
 Voor het originele beeld van 
 de “Ballefrutter” heeft een echte 
 Goirlenaar model gestaan. 
 Dit model is ontdekt Jeanne 
 van de Midde n.a.v. een 
 verfilming van Suske en Wiske. 
 Voor het latere bronzen beeld 
 van de “Ballefrutter” dat nu 
 staat voor het Jan van 
 Besouwhuis, heeft de man 
 van Jeanne van de Midde 
 model gestaan, maar het hoofd 
 is van de echte Goirlenaar. 
 Wie is die echte Goirlenaar? En wat is de titel van de verfilming, 
 waar deze Goirlenaar in gespeeld heeft?
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C:  Naast wie zit Jan Kokx hier?

  D:  Deze muurschildering ergens
   in midden Frankrijk, handelt 
   over een film die gedeeltelijke 
   in deze plaats is opgenomen. 
   Hoe heet deze film?

E:  Naast wie is Jan Wouters hier? 
 En wie draagt hij?  
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F:  Wie is de man achter Theo? 
 En in welke stad staat dit beeld? 

  G:  Wie is de dame? Op welke locatie staat 
   dit beeld en op welke twee locaties 
   heeft het beeld eerder gestaan?

  H: - Ter ere van welk controversieel gerecht  
    is het standbeeld waar Jasper bij staat 
    gemaakt?
   
   -  In welke stad staat dit standbeeld? 
   
   -  Na Parijs en Nice staat deze stad op 
    de 3e plaats in een bepaalde ranglijst.
    Welke ranglijst is dat?

37
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Alphenaren op de Bühne! 
Vanaf het 1300 jarig bestaan van Alphen heeft de cultuur een enor-
me sprong voorwaarts gedaan. 
Met `Sporen in het Zand` is een begin gemaakt met een hele serie 
voorstellingen zoals `Meske Vermoord` en alle voorstellingen die 
NAT gespeeld heeft. 
De vraag is nu wie speelde deze rol en hoe heette het stuk?

 1. Bartholomeus 
 2. Bettina 
 3. Biek 
 4. Boris Antonov 
 5. Charles Weijkerham 
 6. Dora Veendijk 
 7. Ella Verhage 
 8. Jakob 
 9. Jana 
 10. Jodocus 
 11. Nienke van Gorp 
 12. Rogier van Aerdenhout
 13. Vera de Brouwer 
 14. Victorine 
 15. Wannes 

Wat hebben deze letters H I N O S X Z dat de volgende letters niet 
hebben? 
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 Johan (geboren 5-10-1958) en Isabel (geboren 1 juni 
 1953) zijn al jaren gelukkig getrouwd en wonen sinds 
2004 in hun huidige woning. De woning is in 2004 nieuw 
gebouwd en ze hebben hiervoor destijds een hypotheek van 
€ 300.000,- afgesloten welke ze in 30 jaar annuïtair aflossen. 
De huidige rente op hun hypotheek bedraagt 3,8%. 
De buren van Johan en Isabel hebben op hetzelfde moment 
ook een nieuwbouwwoning gekocht en gefinancierd met een 
hypotheek. Zij hebben er echter voor gekozen om de hypotheek 
in 30 jaar lineair af te lossen. Hun rente bedraagt 3,6%.

Johan en Isabel hebben voor de woning ook een 
opstalverzekering afgesloten met een verzekerd bedrag 
(herbouwwaarde) van € 320.000,-. Er is op de opstalverzekering 
een algemeen eigen risico van € 150,- van toepassing. 
De werkelijke herbouwwaarde op dit moment 
bedraagt € 350.000,-.

Johan werkt al een aantal jaar bij hetzelfde bedrijf, in 2018 
     bedroeg zijn bruto arbeidsinkomen € 50.000,- en voor 2019 
     zal dit op € 55.000,- uitkomen. Hij heeft sinds 1 januari 2018 
een nieuwe auto van de zaak waarmee hij ook zo’n 10.000 
kilometer privé rijdt. 

De volgende rubriek is mede mogelijk gemaakt door 
“Dircken en Partners”

36
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De CO2-uitstoot van deze auto bedraagt 89 gram per kilometer en 
de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto bedraagt 
€ 24.000,-. 
Het bedrijf van Johan biedt al jaren geen pensioenregeling meer 
aan. Johan heeft geen andere inkomsten.

Isabel komt oorspronkelijk uit Spanje en woont vanaf haar 30e 
onafgebroken in Nederland. Ze werkt nu nog in de zorg maar zal 
per 1 oktober 2019 met pensioen gaan en vanaf die datum ook 
AOW ontvangen. 

Vragen:
a. Tijdens een storm ontstaat er schade aan het dak van Johan 
 en Isabel. De schade wordt geraamd op € 15.000,-. 
 Hoeveel zal er uitgekeerd worden door de verzekeraar?
b. Wie hebben hun hypotheek als eerste volledig afgelost, 
 Johan en Isabel of de buren?
c. Johan wil graag zelf sparen voor zijn pensioen. 
 Hoeveel jaarruimte heeft Johan hier in 2019 voor?
d. Hoeveel zal de bruto AOW uitkering van Isabel over 
 de maand november 2019 bedragen?

Alphen is een ontzettend mooi dorp. Je kunt er dan ook geweldig 
wandelen. Zo zijn er de wandelommetjes uitgezet rond het dorp. 
Ook kun je wandelen van knooppunt naar knooppunt. 
Maar natuurlijk kun je ook zelf de stoute schoenen aantrekken en 
er naar eigen keuze een mooie wandeling maken. 
Wandelen kost energie, zo wil je af en toe wel eens op een bankje 
gaan zitten om wat uit te rusten. 
Als je goed rond kijkt heb je keuze genoeg om een geschikt bankje 
hiervoor uit te zoeken. In welke straat of op welke kruising 
staan onderstaande banken. 
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Kom met je meest geschikte fiets zonder electrische of 
mechanische ondersteuning naar DeJongCheese op het Sas 14. 
Zorg dat je er om 16.00 bent, ben je te laat dan ben je 
uitgesloten van deelname aan deze opdracht.

38



Categorie Paars
Vragen 

Het JAC organiseert met regelmaat een filmavond in het Theater 
van Den Heuvel voor alle kinderen van groep 4 tot en met 8. 
Wij hebben van een aantal van de films die daar  sinds 2017 
vertoond zijn een afbeelding gevonden. 

Geef de titel van de film en verdubbel je punten door ook de juiste 
maand en het juiste jaar te vermelden waarin de film door het JAC 
werd vertoond.
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Ga naar de website van de Buurt Battle en luister daar naar de 
geluidsfragmenten behorende bij deze vraag. Wie hoor je hier? 
We willen graag de echte namen, niet de namen van de typetjes! 
Geef de namen in de volgorde waarop je ze hoort.
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De volgende locatie opdracht 
wordt mede mogelijk 
gemaakt door 
Pink! Hair & Beauty.

Kom tussen 13.30u en 15.30u 
met 2 personen naar 
Pink! Hair & Beauty op 
Goedentijd 45.

• Zoek er 1 uit met een mooi opvallend bosje lichaamsbeharing
• En 1 met een telefoon met FB 

Elke dag worden 32.000 bijeenkomsten georganiseerd, speciaal 
voor vrouwen. Wat zijn dit voor bijeenkomsten?

Onderstaand zien jullie een foto van de 60e Struivenoptocht. 
Deze foto is gemaakt voor de deur van Restaurant De Belhamel. 
Op welk tijdstip passeerde de gefotografeerde groep De Belhamel.
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De volgende vraag wordt mede mogelijk gemaakt door 
Hoveniersbedrijf Fens

Met welk merk 
en type auto rijd 
Hoveniersbedrijf 
Fens rond? 

Onderstaand zien jullie een aantal close-up foto’s van gezelschaps-
spellen, al dan niet “Uit Den Ouden Doosch”
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De grote en de kleine wijzer van de kerkklok staan om 12 uur ’s 
middags precies over elkaar heen. Wat is de eerst volgende tijd dat 
dit weer gebeurt?

De volgende vraag wordt mede mogelijk gemaakt door 
Aannemersbedrijf Vromans - van Hal
 

Vromans-van Hal is voor iedereen in Alphen wel een bekend 
bouwbedrijf. Ze zijn dan ook erg actief in Alphen. Iedereen ziet ze 
wel ergens aan het werk. De plattegronden die je hieronder ziet, 
zijn van projecten die in Alphen zijn uitgevoerd.

Wat zijn de adressen van deze plattegronden waar Vromans-Van 
Hal BV een ver- of nieuwbouw realiseerde?
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