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In de Plus staat in de koffiecorner een winkelwagen 
klaar met boodschappen. Raad of bepaal de waarde 

van de boodschappen en drink intussen op je 
gemak een kopje koffie!

Tip: houd  rekening met de openingstijden van de winkel.

De volgende rubriek is mede mogelijk gemaakt door 
 Plus gebr. Van Eekelen
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Ga naar de website van de Buurt Battle en luister naar 
de geluidsfragmenten die bij deze vraag horen. 
Geef de naam van de uitvoerende artiest en de titel van de liedjes 
die je hoort. 

We zoeken de artiest en titel van de originele uitvoering!

Top-Buurtbattle-2019

Stem tussen 16.00 en 18.00 uur af op Radio Optimaal.

De organisatoren van de Buurtbattle hebben hun lijstjes met 
favoriete nummers doorgegeven aan Jack van der Plas, 
deze staan allemaal in het overzicht op de volgende pagina. 
Jack heeft beloofd deze nummers af te spelen in zijn programma.

Maar Jack zou Jack niet zijn als hij zelf uitkiest welke nummers hij 
afspeelt en hij wil er ook zijn eigen “draai” aan geven.

De opdracht is eenvoudig: streep alle nummers door die te horen 
waren op Radio Optimaal.

Voor extra punten: Schrijf de naam van de uitvoerende artiest/
band in de tweede tabel in het vakje dat correspondeert met de 
eerste tabel. Ook voor de nummers die je niet gehoord hebt. 
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Evert Huijben, beter bekend als Hu, heeft jarenlang als bijbaantje 
de Donald Duck rondgebracht. Zo ook in 1990 en 1991. 

a. Met ingang van nummer 27-1991 ging de abonnementsprijs 
 van Donald Duck met vijf cent per nummer omhoog. 
 Wat werd de abonnementsprijs per nummer?
b. Uit welke woonplaats kwam Laureen Bosker die een brief 
 schreef aan “Liefste Donald Duckie” en die geplaatst werd in 
 de rubriek Oom Donald’s Brievenbus van nummer 41-1990?
c. Het 2000e nummer van de Donald Duck werd in 1991 
 uitgegeven. Welk nummer in 1991 was het 2000e nummer?

Sponsorvraag mede mogelijk gemaakt door Rijntjens - Praktijk 
voor fysiotherapie

Jaarlijks brengen miljoenen mensen een bezoek aan een 
fysiotherapeut. In de praktijk blijkt er veel onduidelijkheid over de 
vergoedingen voor fysiotherapie vanuit de zorgverzekeraar.

Vraag: 
Wat krijgt iemand van 18 jaar of ouder met een niet chronische 
klacht vergoed aan fysiotherapie vanuit de basisverzekering? 
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Kom tussen 14:30 uur en 16:30 uur naar CC Den Heuvel, 
daar zit een mandenvlechter. 
Hij heeft onderstaande vragen over zijn ambacht. 

a. Wat is dit voorwerp? 
b. Hoe heet dit voorwerp? 
c. Waar werd deze voor gebruikt? 
d. En hoe heet dit? 
e. Hoe noemt men dit vlechtwerk?

Kom om 18:15 uur met één volwassene en één kind (<12 jaar) 
verkleed als superheld naar de bankjes op het Willibrordplein. 
Verdubbel je punten als beiden dezelfde superheld uitbeelden. 

Van welke kunstmatige wereldtaal is het IDO een herziene versie?

Impressie uit Storm over 
de Commanderij (Bron; Legendejagers)

Rob Hopstaken van “De Legendejagers” 
heeft in het begin van 2019 het boek 
“Storm over de Commanderij” 
uitgegeven. Dit spannende boek 
handelt over het verblijf van de 
“Tempeliers” op de “Hof ter Brake” in Alphen. 
De hoofdrolspeler Rogier heeft contact met zijn oudere broer 
Hannes per brief; Rogier bevindt zich ergens in Frankrijk. 
Naast gewone taal gebruiken zij ook een codetaal in hun 
briefwisseling. Wat is de geheime (gecodeerde) boodschap die 
Rogier op donderdag 13 oktober 1306 van zijn broer per brief 
ontvangt.
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Welke gerechten kun je van onderstaande ingrediënten maken?

Kom met twee personen (één volwassene en één kind van de 
basisschoolleeftijd) en je favoriete stoel naar CC Den Heuvel. 
Zorg dat je er stipt om 14.15 bent!
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1. deux carottes
 la poignee persil frais
 un gros oignon
 deux pommes de terre
 uncéleri rave
 trois poireaux en rondelles
 uni saucisse fumée
 trois cubes de viande de boeuf
 cinqcents grammes pois cassés

2. 300 gr de arroz
 2 cebolas
 2 dentes de alho
 4 colhers de sopa de óleo de olivia
 Pedaço pequeno de pasta de camarão
 1 colher de chá djinitan
 1 colher de chá de coentro
 2 colheres de chá chili oelek
 2 colheres de sopa de molho de soja
 2 celbolas mola

3. 1,5 potatis
 1,5 morötter skära
 750 gram skivad lök
 1 dl mjölk
 50 gram smör
 3 lagerblad
 salt
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Team:____________________ 

Treur niet Proosten Born to 
run

Bird on a 
Wire

Poker 
Face

Make you 
feel my 
Love

Run to 
the hills

Whiskey 
in the jar

Whiter 
shade of 

pale

Walla 
Walla

I bet you 
look good 
on the 

dancefloor

Basket 
case

Reserve
belg

Sympathy 
for the 
Devil

Uprising
Picture of 
matchstick 

men
Numb Born to 

Run

Stand 
and 

deliver

The air 
that I 

breathe
War Hey Joe

Laat het 
los

Sad 
man’s 
tongue

Snow Ann I would 
stay

Crazy 
little thing 
called love

Lola 
Montez

You’re 
the voice

The 
Pretender

De peel in 
brand

Liberty 
song

Rose 
Tattoo

Just an 
illusion

Love of 
my life Drive

Does your 
mother 
know

Crazy Black Mia
When 

the lady 
smiles

Shallow
Shine on 
you crazy 
diamond

Into my 
arms Everlong

Brothers 
in Arms

Going to 
the Run

House of 
the rising 

sun
DAD Sabre 

Dance
Halo of 
flies

Hoe het 
danst

Hoe het 
danst

Just Bre-
athe

La Villa 
Strangi-

ato

See you 
again

Where the 
streets 
have no 
name

Lightning 
Crashes

Roller 
Coaster
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a. Waar zijn de occasions van Autoservice Coen Jansen 
 te vinden?

b. Welke occasion is, op de datum van 
 de buurtbattle 2019, de occasion met de laagste 
 kilometerstand?

c. Hoeveel auto’s, van het aanbod van Autoservice 
 Coen Jansen, hebben een NAP?

Deze categorie wordt mede mogelijk gemaakt door 
Autoservice Coen Jansen
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Marielle van CC Den Heuvel heeft een leuke werkdag gehad in 
CC Den Heuvel, ze heeft nog zoveel energie over, dat ze besluit 
een stukje te gaan wandelen. 

Vanuit CC Den Heuvel loopt ze naar 21 en vervolgens naar 8, 2, 3, 
14, 6, 23, 22 er weer naar 21.

a. Hoeveel meter heeft ze gelopen vanaf 21 t/m 21? 
b. Door welke straten/wegen liep zij achtereenvolgens? 
c. Bij elke vierde zitbank waar ze langskomt rust ze 10 minuten 
 uit (gerekend vanaf de uitgang van CC Den Heuvel tot de 
 terugkeer bij nr. 21). Hoeveel (hele) minuten is ze onderweg 
 als ze 6 kilometer per uur wandelt (gerekend vanaf 21 t/m 21)? 
 Banken op terrassen van horecagelegenheden tellen niet mee. 
 Bankjes bij begin en einde tellen maar een keer mee. 
d. Langs hoeveel huisnummers 7 heeft Marielle gewandeld? 
e. Hoeveel leden van het organisatieteam van de Buurtbattle 
 wonen binnen deze wandelroute?

De Buurtbattle gaat de wereld over!

Zorg er voor dat je een Skype gesprek houdt met iemand die 
zo ver mogelijk weg woont en maak hier een foto van. 
Op deze foto moeten minimaal te zien zijn:

- De krant van vandaag
- De naam en woonplaats van de persoon waarmee je aan 
 het Skypen bent
- De persoon van de buurt die het Skype gesprek houdt

Een andere manier van videobellen dan Skype mag natuurlijk ook, 
zolang aan de bovenstaande criteria wordt voldaan!
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TC Alphen, de tennisclub van Alphen, nodigt jullie team 
uit om tussen 14.00 en 15.00 uur met 2 personen een balletje te 
komen slaan. 

De tennisclub heeft daarnaast de volgende vragen:

1. Uit welke personen bestond het allereerste bestuur van 
 tennisclub SPES?
2. Wat waren hun functies?

Aap-noot-mies, boom-roos-vis. In groep 3 (vroeger de eerste klas) 
leren kinderen lezen en schrijven. 
Om de paar jaar verandert de methode. In 1979 heeft 
Uitgeverij Zwijsen BV Tilburg een boekje uitgegeven met titel 
‘Veilig leren lezen 1’ geschreven door F.B. Caesar 
en met ISDN nummer 90.276.2512.3. 
Dit boek begint met woordjes en vervolgens gaat het over naar 
kleine zinnetjes. Welke meisjesnaam ontbreekt?

Ik loop.
Ik loop naar school.
Ik loop naar de bus.

Ik loop naar de boom.
Oom zit op de boom.

 Ik loop naar de wip.
... zit op de wip.
Kees zit op de wip.

Wat is de meest voorkomende voornaam bij de jeugdspelers van 
Viola?
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De volgende locatie-opdracht wordt mede mogelijk gemaakt 
door “Bij de Looierij” 

A. In 2018 werd ‘bij De Looierij’ aan de Looiersweg officieel 
 geopend. Maar op welke datum vond deze opening plaats?

B. Bij De Looierij gaat het om de drie o’s, kun jij deze benoemen?

C. Tussen het harde werken moet er tijd zijn voor een stukje 
 ontspanning. Wat is er nu leuker dan een spelcomputer? 
 Welke spelcomputer staat bij De Looierij?
 a. Nintendo Switch
 b. Playstation 4
 c. Nintendo Wii
 d. Xbox One

D. Wat is er nu lekkerder dan een kopje versgemalen koffie!? 
 Weet jij welk merk koffiezetapparaat er staat bij De Looierij?

E. Flexwerken is het nieuwe werken! Bij De Looierij is het mogelijk 
 van een professionele flexplek gebruik te maken met vele 
 faciliteiten. Dit kan onder andere door het aanschaffen van 
 een strippenkaart (10 dagdelen). Wat kost het per uur 
 wanneer je zo een strippenkaart hebt aangeschaft? 

F. Op 24 augustus 2018 vond er bij De Looierij een 
 boekpresentatie plaat van Niels Huismans. Hij presenteerde 
 het boek “Lerend leven”. In deel twee van zijn boek neemt hij 
 de lezers mee in het onderdeel ‘leren van ...’. 
 Welk onderdeel kun je vinden op pagina 37?
 a. Leren van Netflix
 b. Leren van kinderen
 c. Leren van Harvey Specter
 d. Leren van Roger Federer 
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G. Cindy en Jurrian van Herbs & Spices ontvingen begin dit jaar 
 de Cittaslow ondernemersaward 2019. Zij wonnen deze omdat 
 Herbs & Spices duurzame en vernieuwende activiteiten 
 ontplooit die het gedachtengoed van Cittaslow ondersteunen. 
 Er waren dit jaar nog twee genomineerden voor deze prijs, wie 
 waren dit? 

Zoals jullie weten en allemaal dagelijks ervaren is Alphen 
een uniek dorp waar het fijn wonen is, maar waar ook “ons kent 
ons” een welbekend begrip is. Daarom hebben wij een panel van 
Alphenaren (de teamcaptains van deze Buurt Battle) gevraagd 
welke antwoorden zij op onderstaande vragen zouden geven. 
Vul bij de antwoorden de top vijf in zoals jullie denken dat het 
panel de vragen heeft beantwoord 
(1 = meeste stemmen, 5 = minste stemmen)

1.  Wie zou er in de toekomst prins / prinses Carnaval 
 moeten worden?
 

 a.  Erwin Verhoeven
 b.  Noortje de Bruijn
 c.  Pam van Geloven
 d.  Johnny Monden
 e.  Timo Laurijssen

2.  Wat is de mooiste straat van Alphen?
 

 a.  Zandstraat
 b.  Heuvelstraat
 c.  Hondseind
 d. Stationstraat
 e.  Remijsenhof

3.  Wat is het beste Alphense nummer alltertijden?
 

 a.  De stop is kapot - Hij en de Hullies
 b.  I’m on Fire - Bakkeliet
 c.  As ge oew eige nie kietelt - Dave Meeuwsen & Bakkeliet
 d.  Struivenland ik hou van jou - Jos en de Confetti’s
 e.  De sterren in je ogen - Jeroen Zoon
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4.  Als je niet in Alphen zou wonen, in welke stad of dorp 
 zou je dan willen wonen?
 

 a.  Gilze
 b.  Baarle-Nassau
 c.  Hilvarenbeek
 d.  Tilburg
 e.  Breda 

5.  Alphen heeft een rijk verenigingsleven, maar niet alle sporten 
 worden aangeboden. Welke sportvereniging mogen 
 ze wat jou betreft oprichten in Alphen?
 

 a.  Basketbal
 b.  Schermen
 c.  Honkbal
 d.  Jeu de Boules
 e.  Atletiek

Ter ere van welke Alphenaar is mede dit monument gerealiseerd? 
En op welke dag is hij gestorven?88

Pagina 101



Categorie Bruin
Vragen 

De volgende opdracht wordt 
mede mogelijk gemaakt 
door Ons Alphen-Chaam
 
1. Maak voor 15.00 uur 
 een eigen pagina op 
 OnsAlphenChaam van 
 je Buurtbattle groep 
 (op de website van www.onsalphenchaam.nl vind je onderaan 
 de homepagina uitleg over hoe de website werkt en hoe je 
 jezelf en/of een groep kunt aanmaken op de website)
 Noteer de naam van je groep op het antwoordblad.
2. Welke drie berichten zijn het meest bekeken vanaf 
 19 augustus 2019?
 3. Op een headerfoto staan 2 jongens. 
 Waar zijn zij gefotografeerd/ bij welke activiteit?
4. Op welke dag en tijdstip is het spreekuur van de 
 Sociale Raadslieden?
5. Bij welke 7 organisaties kun je terecht bij het Trefpunt?
6. Wie zijn de 7 OnsAlphenChaam verbinders?
 

Je hebt er misschien al een paar gedronken en anders drink je er 
misschien na afloop van de Buurtbattle één: bier! 
Het gerstenat is bezig aan een opmars en de brouwerijen schieten 
als paddenstoelen uit de grond.Hier vind je twaalf bierglazen die 
ieder kenmerkend zijn voor een specifiek bier- of pilsmerk. 
Noem per glas het juiste merk.
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87 1: a.  Erwin Verhoeven

 b.  Noortje de Bruijn

 c.  Pam van Geloven

 d.  Johnny Monden

 e.  Timo Laurijssen

2:  a.  Zandstraat

 b.  Heuvelstraat

 c.  Hondseind

 d.  Stationsstraat

 e.  Remijsenhof
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3:  a.  De stop is kapot  

 b.  I’m on Fire  

 c.  As ge oew eige nie kietelt 

 d.  Struivenland ik hou van jou

 e.  De sterren in je ogen 

5:  a.  Basketbal

 b.  Schermen

 c.  Honkbal

 d.  Jeu de Boules

 e.  Atletiek

4:  a.  Gilze

 b.  Baarle-Nassau

 c.  Hilvarenbeek

 d.  Tilburg

 e.  Breda

1: 

2: 

3:

4:

5:
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Wij, de brouwers van de Boslust, maken klassieke bieren met een eigen 
Boslust draai. Na de Bazuin, de Blond en de Blom zullen wij volgende 
week ons vierde bier presenteren! Dit bier past volledig bij het 
bierseizoen, de herfst. 

1) Wat voor type bier gaan wij volgende week presenteren?
 Kom volgende week dus vooral naar de grootse onthulling van 
 ons nieuwste bier! Meer informatie over dit evenement vind je op 
 onze website en op social media. Wij houden overigens wel van een 
 evenementje op zijn tijd...

2) Op hoeveel events stonden de brouwers van de Boslust in 2019 
 (van 1 januari tot en met vandaag)? 
 Wij, @brouwersvandeboslust, plaatsen regelmatige berichten op onze 
 facebookpagina @brouwerijboslust. Wil je op de hoogte blijven 
 van alle Boslust ontwikkelingen, volg dan onze pagina. 
 Je zult dan regelmatig onze slogan voorbij zien komen:  
 Wa?! Of ge Boslust! 

3) Plaats  vóór 18.00 uur een foto op onze facebookpagina waarbij je 
 op originele wijze onze spreuk in beeld brengt!

De volgende rubriek is mede mogelijk 
gemaakt door  “Brouwerij Boslust”
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Op welke dag was de supersneeuwmaan in 2019? Rond welk heel 
uur stond de maan het dichtste bij de aarde?

In welke formule 1 race was 
dit de tussenstand? 
We willen graag het land en 
de datum weten.

Paniek! Er is op klaarlichte dag 
ingebroken bij de Plus en 
de boef is spoorloos! 
Na een oproep van de politie 
zijn er een paar ooggetuigen 
die hem door Alphen hebben 
zien sluipen. 
We hebben jullie hulp nodig om hem te pakken te krijgen. 
Spot de boef op de volgende locaties, zet hem op de foto en stuur 
jullie foto’s naar buurtbattleredactie@gmail.com.

a. Om 13.54 is hij in de omgeving van de Plus gespot!
b. 43 minuten later werd hij gezien in de omgeving van 
 de sporthal
c. Om 14.59 werd hij gespot bij de oude boerenleenbank
d. Uiteindelijk was hij daar waar hij waarschijnlijk het beste 
 op zijn plek is, “ut aauw pliesieburo”. 
 Dit was 2 uur en 17 minuten na de eerste waarneming

1. In welk merk bed worden 1 op de 10 Europese baby’s verwekt? 
2. Welk vrouwlijk dier gaat dood als het een jaar geen 
 gemeenschap heeft ? 
3. Wat gebruikte Britse spionnen vroeger als onzichtbare inkt? 
4. Hoeveel Viagra pillen worden er wereldwijd per minuut 
 verkocht? 
5. Hoeveel procent van de vrouwen verkiest chocolade 
 boven gemeenschap? 
6. Hoeveel uur kussen we gemiddeld in heel ons leven? 
7. Hoe vaak per dag heeft een rat gemiddeld gemeenschap? 
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Leg een legpuzzel van tenminste 500 stukjes. Maak hiervan een 
foto met de deksel waarop duidelijk het aantal stukjes te zien is en 
met de krant van vandaag. Mail deze voor het inlevermoment van 
de mappen naar buurtbattleredactie@gmail.com

In welk jaar deed Robert Kennedy de uitspraak 
“Ich bin ein Berliner”? 

Op donderdagavond 13 juni 2019 werden tijdens de talkshow van 
Jeroen Pauw een aantal woningen als voorbeeld aangehaald door 
“woning sneakers”, waaronder Tineke Schouten. Op welk adres 
staat het huis in Alphen dat in deze uitzending werd aangehaald 
als voorbeeld. We zoeken de straatnaam + huisnummer.

Waar staan deze karakteristieke bomen in Alphen?
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Op 9 november 1988 werd de heropening van 
de Willibrordusschool gevierd: de verhuizing van de oude 
“meisjesschool” naar de Willibrordstraat. 
Voor dit heuglijk feit is een lied geschreven op de wijze van 
“Glory, glory, alleluya”. Maak het refrein af:

Één school nu voor alle kinderen
Waar vandaan, dat mag niet hinderen
Kleuters, onder- en ook bovenbouw,
.....................................................................
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Foto’s naar buurtbattleredactie@gmail.com

Foto’s naar buurtbattleredactie@gmail.com

1:

2:

3: facebook pagina @brouwerijboslust
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4:

5:
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