
VRAGEN EN 
ANTWOORDEN



Handleiding 
Buurt Battle Allfun

   Beste deelnemers van de eerste Allfunse Buurt Battle:
Wij zijn verheugd met jullie deelname en hopen dat jullie een enerverende, 
inspirerende, gezellige dag gaan beleven met de eerste editie van de Allfunse 
Buurt Battle. Samen met de sponsors kunnen we hier met trots het 
opdrachtenboek presenteren; wij hebben onze uiterste best gedaan om 
hiermee aan jullie verwachtingspatroon te voldoen. Hierna volgen een paar 
belangrijke mededelingen en tijdstippen voor de Buurt Battle. 
Lees deze aandachtig door voor jullie aan de Battle beginnen!

- De opdrachten zijn verdeeld in tien rubrieken. Elke rubriek heeft een andere 
 kleur. De kleur van de rubriek is tevens de naam van de rubriek; het 
 maximaal te behalen aantal punten is per rubriek vergelijkbaar.  

- Achter elke rubriek zijn antwoordbladen te vinden waarop de antwoorden 
 van vragen en opdrachten ingevuld moeten worden. 
 Alleen deze antwoordbladen moeten uiterlijk op de hieronder vermeldde 
 tijdstippen ingeleverd worden; vergeet niet je teamnaam en nummer op elk
  antwoordblad in te vullen. Antwoordbladen zonder teamnaam en/of 
 nummer zullen niet meegenomen worden in de puntentelling. Wanneer in 
 de opdracht staat dat de uitkomst van de opdracht naar de Buurt Battle 
 redactie gemaild moet worden, dient de uitkomst naar 
 buurtbattleredactie@gmail.com gestuurd te worden. In het onderwerp 
 van het bericht moet het opdrachtnummer en de teamnaam vermeld 
 worden, anders wordt het antwoord niet in behandeling genomen!

- Gedurende de hele battle is de redactie aanwezig in CC Den Heuvel. 
 Antwoordbladen dienen bij de redactie ingeleverd te worden.

- De antwoorden van de eerste 5 rubrieken moeten voor 17.00 uur 
 ingeleverd zijn.

- De overige antwoorden dienen voor 19.30 uur ingeleverd te zijn.

- De mascotte moet voor 20:00 uur ingeleverd worden.

- De redactie adviseert om het hele opdrachtenboek goed door te nemen 
 alvorens met de beantwoording / uitvoering van vragen en opdrachten te 
 beginnen. Sommige opdrachten vergen meer tijd en/of een afwijkend 
 inlevermoment, terwijl andere opdrachten alleen tijdens een bepaalde 
 periode kunnen worden uitgevoerd.

 
 De organisatie van de eerste Allfunse 
 Buurt Battle wenst uw veel plezier en  
 succes toe bij uw deelname!



Bij de opdrachtenmap heeft u een kaart van 
Alphen op A3 formaat, een set foto’s van 

projecten die door Jac Reijns gerealiseerd zijn 
en een velletje met stickers ontvangen. 

De opdracht is simpel: plak een sticker op de plek 
op de kaart waar u denkt dat het desbetreffende 

project gerealiseerd is.

De volgende rubriek is mede mogelijk gemaakt door 
“Jac Reijns Staalconstructie Alphen B.V.”

Categorie Rood
Sponsorpagina 
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Categorie Rood
Vragen 

Wat voor een tafereel zien wij op deze foto? Waar en wanneer 
is deze foto gemaakt?

De onderstaande 5 voorwerpen zijn in CC Den Heuvel te    
bezichtigen. Hoe heten deze voorwerpen en waar dienen ze voor?
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Voorwerp 1 Voorwerp 2 Voorwerp 3

Voorwerp 5Voorwerp 4



Op onderstaande foto’s zien jullie 12 Alphense brievenbussen. 
Bij welk adres horen zij?

Wanneer werd dit gebouw gebouwd? Wat was toen de functie van 
dit gebouw? Door wie en in welk jaar werd het gekocht om in te 
gaan wonen?
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Brievenbus 1

Brievenbus 5

Brievenbus 9

Brievenbus 3

Brievenbus 7

Brievenbus 11

Brievenbus 2

Brievenbus 6

Brievenbus 10

Brievenbus 4

Brievenbus 8

Brievenbus 12

Categorie Rood
Vragen 



De gemeente Alphen-Chaam heeft een eigen wapen.
Kunt u omschrijven hoe dat eruit ziet?

Wie ontbreken er op onderstaande foto?

Wat is de overeenkomst tussen 10 oktober 1958, 6 april 1962 
en 2 december 1978?

De volgende vraag wordt mogelijk gemaakt door 
“Bas Backx Architect BNA”

Enige tijd geleden heb ik een ontwerp mogen maken voor de 
renovatie van het pand aan de Stationstraat 23, oorspronkelijk 
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Categorie Rood
Vragen 



gebouwd als melkfabriek in het jaar 1901. Door onderzoek in de 
archieven zijn veel leuke wetenswaardigheden naar boven 
gekomen, zoals bijvoorbeeld het feit dat de fabriek werd 
aangedreven door een heuse 8 pk stoommachine, welke in de 
beginjaren de melk verwerkte van circa 600 koeien, goed voor 
circa 1.950.000 kg boter op jaarbasis! 
Op de voorgevel van het pand heeft oorspronkelijk een tekst 
gestaan, welke binnen niet al te lange tijd weer terug op de gevel 
geschilderd zal worden. Mijn vraag luidt daarom: welke tekst heeft 
hier oorspronkelijk gestaan?

A. Roomboterfabriek St.-Willibrordus anno 1901
B. Coöperatieve melkfabriek St. Willibrordus Alphen
C. Coöperatieve stoomzuivelfabriek St. Willibrordus 1901
D. C.J. Lanslots en Zn. - Timmerman – Aannemer

Op 29 april 2007, de dag die de geschiedenisboeken van de 
eredivisie voetbal in zal gaan als de spectaculairste slotdag 
allertijden, gingen 3 ploegen (PSV, Ajax en AZ) de laatste 
speelronde in met alle 3 even veel punten. PSV had het slechtste 
doelsaldo, maar door een nederlaag van AZ en een 5-1 overwinning 
van PSV werden zij tóch kampioen van Nederland.

Bij onze plaatselijke voetbalclub V.V. Viola vond die dag een vrijwel 
identieke gebeurtenis plaats. Het 4e elftal, met daarin vedettes als 
Peter van Bergen en Arian van Tilborg, wist op deze dag ook 
onverwachts kampioen van de 5e klasse reserve te worden. 

- Wie was op deze feestelijke zondag de tegenstander 
 van Viola 4?
- Wie scoorde de winnende goal in deze wedstrijd?
- Welk elftal stond er aan het begin van de laatste speelronde   
 bovenaan in de competitie van Viola 4?
- Welke speler van Viola 4 ging tegen beter weten in bij de 
 concurrent kijken en kon zijn teamgenoten de blijde 
 boodschap dat zij zich tot kampioen hadden gekroond 
 brengen?
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Categorie Rood
Vragen 



“En nu naar de Bartjes, naar de relieken der Belgo-Romeinsche 
cultuur ...” zo schreef pastoor Binck enthousiast, want daar was 
nabij Terover een “grondplan eener Germaansche woning” 
opgegraven. Onder welke naam is dit type woning, dat hier in 
Alphen in 1938 is opgegraven, bekend?

De hoeveelste editie van het Alphens Schietfestijn, georganiseerd 
door het St. Willibrordusgilde, vond in 2017 plaats? En op welke 
datum?

Welke kapel in Alphen is eigendom van de parochie?
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Categorie Rood
Vragen 



Categorie Rood Antwoorden

Zie ingevoegde pagina

Bekeroverdracht. Café Schutterslust Heuvelstraat, 1961

Voorwerp 1:  Zeisscherper
Voorwerp 2: Brikettenmaker
Voorwerp 3: Beroker van bijen 
Voorwerp 4: Disteltang
Voorwerp 5:  Vlagzeis

Brievenbus 1  =  Baarleseweg 1
Brievenbus 2  =  Baarleseweg 13 1-6
Brievenbus 3  =  Baarleseweg 15
Brievenbus 4  =  Baarleseweg 15b
Brievenbus 5  =  Baarleseweg 13 a
Brievenbus 6  =  Gaanderij 17 a-m
Brievenbus 7  =  Goedentijd 8
Brievenbus 8  =  Nassauplantsoen 5
Brievenbus 9  =  Nassauplantsoen 11
Brievenbus 10  =  Raadhuisstraat 4
Brievenbus 11  =  Remijsenhof 34
Brievenbus 12  =  Stationstraat 54

Het gebouw werd in 1959 gebouwd als politiebureau met 
naastgelegen woning ten behoeve van personeel. In 1994 werd het 
gekocht door Wim en Ger van Gorp (den elektrieker).

Groen en zilver met daarop een kam en twee bergen.

Chantal de Jong & Moniek de Jong

Geboortedata oprichtingsbestuur Bouwerscollectief 
(Jan Kokx, Arno van Gorp en Wiebe bij de Leij)
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C

- Riel 2
- Arjan Verhoeven
- Gloria UC 3
- Ralph v.d. Berg

Het Alphen-Ekerenhuis

De 9e editie was op 25 mei 2017

Martinus kapel (Dijksbaantje)
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Categorie Blauw
Sponsorpagina 

Autoservice Coen Jansen is een universeel autobedrijf 
in Alphen. Gevestigd aan de Molenbaan 1A. Iedereen is 

welkom, met elke auto en met elk 
auto-technisch probleem. 

Ook jullie team is welkom. Vandaag gaan jullie bij ons 
een auto-gerelateerd probleem oplossen. Wie van jullie 
team durft dit aan? Kom met 1 of 2 leden uit jullie team 

naar ons bedrijf en ga de strijd aan. Zoek de personen 
uit je team die zeker geen linker handen hebben. 

Kom tussen 14.00 en 16.00 uur naar Molenbaan 1a in 
Alphen. De opdracht gaat op tijd, dus de stopwatch 

loopt mee. Is er al een team aan “het sleutelen”, dan zal 
het volgende team even moeten wachten, om niet de 

kunst af te kijken.

Locatie-opdracht mogelijk gemaakt door 
“Coen Jansen Autoservice”
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Categorie Blauw
Vragen 

Kom met 2 personen per team om 15.00 naar CC Den Heuvel. 
Het is aan te raden om iemand mee te nemen die netjes kan 
schrijven en iemand die goed kan luisteren.

Hoe heet de lokale radiozender in Alphen en op welke frequenties 
zendt deze, zowel in de ether als op de kabel, uit?

Wie staan op deze foto? Ter gelegenheid waarvan is deze foto 
gemaakt?

Wie ontbreken er op onderstaande foto?
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Categorie Blauw
Vragen 

De volgende vraag is mogelijk gemaakt door 
“Severijns Timmerwerken”

Hoeveel dakkapellen staan op het dak van de laatste dakrenovatie 
die wij hebben uitgevoerd?

Wie zijn onderstaande personen en welk beroep doen ze?

In het natuurgebied de “Alphense bergen” ligt de “Fluitberg”. 
Waaraan dankt deze berg zijn naam?

Onderstaande graven staan op het pestkerkhof. Wat is de 
geboorte- en sterfdatum van Alois van Gorp? Let op: dit zijn 
fictieve namen, het heeft dus geen zin om naar 
het pestkerkhof te gaan om te kijken!
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Persoon 1 Persoon 3Persoon 2



Categorie Blauw
Vragen 

In de gemeentegids vind je veel nuttige informatie over instanties 
en evenementen in Alphen. 
Voor wie wordt er bij de Gilde Dodenherdenking 
een uitzondering gemaakt?

Het hoogaltaar is samen met de lengteas van de kerk gericht naar 
het oosten. Waarom is dat?

In Ons Weekblad van 6 oktober 2016 wordt bekend gemaakt dat er 
in het straatbeeld de daarop volgende weken wat gaat veranderen. 
Wat is dat?
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Categorie Blauw Antwoorden 

Snelste tijd 

Dictee

Radio Optimaal –  in de ether: 106.3 FM, kabelfrequentie: 92,9 FM

Koos Wildhagen, Louis Verheijen, Eddie Backx. Nieuwe ballen voor 
de jeugd van Viola.

Ruben Backx, Michel Pluijm

2

Persoon 1: Stefan Fens, hovenier
Persoon 2: Moniek de Jong, barvrouw bij V.V. Viola
Persoon 3: Carin Huijben, verzorgende bij De Hoogt

Tijdens bebossingswerkzaamheden ging de opzichter bovenop de 
berg staan en floot hard om de werkmannen te verwittigen dat het 
schafttijd was. 

1935 – 1975

Fietsen en brommers ( zie verkeersbord op foto pag 34)

Het oosten is de plek waar de zon opkomt en Jezus wordt 
gezien als het licht van de wereld

Er worden bladkorven geplaatst ( archief ons weekblad)



Categorie Oranje
Sponsorpagina 

     Ga met minimaal 3 personen tussen 14.00u en 16.00u  
     naar Pink! hair en beauty.

Mee te nemen:
&	1 persoon die handig is met haar en een telefoon met 
 Facebook.
&	1 vrouw met haar over haar schouders
&	1 man met een haarlengte ongeveer tussen 
 de 5 en 10 cm over heel het hoofd

    Maak bij Pink! de kapsels na die daar voor je klaarliggen en
    trek de bijbehorende kleding aan..

Ga op de foto en post deze op Facebook. Vergeet hierbij niet je 
teamnaam te vermelden en in te checken bij Pink hair en beauty                                                   
             om de opdracht af te ronden!

De volgende rubriek is mede mogelijk gemaakt door 
“Pink Hair & Beauty”
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Categorie Oranje
Vragen 

Ter ere van de 10.000e inwoner van Alphen-Chaam is er een foto 
in de gemeentegids van 2017 gezet. Hoeveel mensen staan er op 
deze foto?

In het Belgische plaatsje Tielen hangt een herinneringsplaat met 
onder meer de volgende tekst: “... Zij dit voor Tielen ‘t Blijk van 
Alphens Dankbaarheid”. Deze plaat werd aangeboden op 4 augus-
tus 1946. Waarom waren de Alphenaren Tielen zo dankbaar?

Van welke ondernemers uit Alphen zijn deze logo’s? 
Een tip: let vooral op vormen en kleuren!

De volgende vraag is mogelijk gemaakt door “Van Boxtel Reclame”

Van Boxtel Reclame enthousiast over Buurt Battle Alfun !!! 
Plaatselijke initiatieven zijn altijd de moeite waard. Van Boxtel 
Reclame hoefde dan ook niet lang na te denken om de organisatie 
van Buurt Battle Alfun te steunen. Als “vraagsponsor” zijn wij 
uitgedaagd om iets leuks te bedenken wat naast een beetje
moeite ook nog eens wat denkwerk in zich heeft. De volgende 
vraag is bedacht door Lisanne van Boxtel en wij wensen iedereen 
veel succes.
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Categorie Oranje
Vragen 

In De Leybode van eind september staat een artikel 
over Van Boxtel Reclame. Zoek dit op, lees het artikel goed en dan 
kun JIJ het antwoord vinden op de volgende vraag: 
Als je alle leeftijden van de teamleden bij Van Boxtel Reclame 
optelt, welk getal komt daar dan uit? 

Bij het ophalen van de opdrachten hebben jullie een kaart van 
Alphen gekregen, samen met een zogenaamd Oleaat. Hoe loopt de 
route en hoe lang is deze?

Welke stad wordt er met de kleur oranje in de Nederlandse variant 
van Monopoly aangeduid?

Deze opdracht speelt zich af in de voorzaal van het streekmuseum. 
Per team mogen maximaal 3 personen aan de opdracht 
deelnemen. De opdracht zelf duurt 5 minuten. De opdracht kan 
tussen 14.00 uur en 16.30 uur worden gespeeld. Jullie kunnen je 
melden via de zij-ingang van het museum.

Hoeveel lantaarnpalen staan er in de Raadhuisstraat?

Ieder jaar wordt er veel aandacht besteed aan het uiterlijk van de 
gemeentegids. Onze gemeente kent veel mooie natuur en daar 
mogen we best trots op zijn. Op de gemeentegids van 2017 staan 
een eekhoorn en een paard afgebeeld. Welk dier of welke dieren 
stonden ook alweer op de gemeentegids van 2016?

Hoe worden onderstaande Alphenaren in de volksmond genoemd?
a:  Dhr. H. van Gorp, Goedentijd 66
b: Dhr. W. van Gorp, Baarleseweg 64A
c: Dhr. W. van Gorp, Schellestraat 28
d: Dhr. C. van Gorp, Looneind 2
e: Dhr. A. van Gorp, Goedentijd 56
f: Dhr. A. van Gorp, Goedentijd 1

Welke artiest stond op 28 augustus 1999 op nummer 1 
uit de top 40?
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Categorie Oranje Antwoorden
 

Punten van Pink 

10, want 1 persoon wordt gedragen en staat niet

Een gedeelte van de Alphense bevolking is in oktober 1944 tijdens 
de hevige bevrijdingsstrijd geëvacueerd naar Tielen en door de 
plaatselijke bevolking opgevangen.

Roelama & De Groene Driehoek

258 jaar

Kruising Het Sas / Baarlesebaan naar Hofstade / begin Brokkepadje            
Lengte 4,2 km

Utrecht

Punten van de Heem

17

Merel

a:  Harrie van Bouwe
b:  Wil van de Boer
c:  Wim van Kiskes
d: Kees van Jaone
e:  Ad Latjes (evt. Ad van Jaone)
f:  Ad van Koose

Eiffel 65 – Blue



Categorie Paars
Sponsorpagina 

 Kinderdagverblijf ’t Treintje is 
 een particulier, kleinschalig 
 kinderdagverblijf waar het kind 
op nummer ÉÉN staat.
Wij streven ernaar om uw kind de juiste 
aandacht te geven, een huiselijke sfeer 
te creëren en ze tevens iets te leren. 
De leidsters zullen de kinderen de juiste 
begeleiding geven in spel en 
ontwikkeling.

Kinderdagverblijf ’t Treintje 
Raadhuisstraat 14 ■ 5131 AM Alphen
Tel.: 013 - 879 5271 
info@kdvhettreintje.nl ■ www.kdvhettreintje.nl ■ LRK nummer: 203453621

Wij maken gebruik van het VVE prog ramma UK&PUK. UK&PUK is een 
totaalprogramma dat spelenderwijs activiteiten biedt voor het stimuleren 
van de verschillende ontwikkelingsgebieden. Naast de ontwikkeling zijn 
wij veel bezig met de verzorging en de aandacht die ieder kind nodig heeft.

Ieder kind heeft een eigen ontwikkellijn, zo ook met de 
zindelijkheid. Alle luiers worden vanuit ’t Treintje verzorgd. 
Hoeveel luiers heeft ’t Treintje in 2016 verbruikt?
 
 A. 3.544
 B. 7.544
 C. 11.544
 D. 15.544
 E. Anders, nl. ...

De volgende rubriek is mede mogelijk gemaakt door 
“KDV ‘t Treintje”
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Categorie Paars
Vragen 

 Welke drie personen herkent u 
 in deze drie ‘verknipte’ gezichten?

 

Hoe heette dit café en waar lag het? Wie waren de uitbaters?

 

Het zwembad tussen Alphen en Chaam is gesloten, dus hebben 
sommige mensen in Alphen zelf een zwembad aangelegd. 
Iemand in de Villawijk heeft een zwembad van 13 meter bij 5 meter 
1,5 meter diep uitgegraven. Op een warme dag was het water van 
zijn zwembad 22,3 graden Celsius. Omdat er veel water verdampt 
was, moest het zwembad worden bijgevuld. Dat gebeurde met 
grondwater van 8,7 graden Celsius. 
Het pompje waarmee het water in het zwembad gespoten wordt 
wordt heeft een capaciteit van 3,2 m3 water per uur. Om het 
zwembad helemaal te vullen moet de pomp drie kwartier lopen. 

Wat is de watertemperatuur van het zwembad in graden Celcius, 
direct na het bijvullen? We willen graag de temperatuur op 
2 decimalen nauwkeurig weten.
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Categorie Paars
Vragen 

De volgende vraag is mogelijk gemaakt door 
“Autobedrijf Michielsen”

Wij hebben een aantal auto`s te koop staan. Nu willen wij graag 
weten van jullie wat de gemiddelde kilometerstand is van alle 
auto`s die op dit moment te koop staan. 
Voor het antwoord vragen wij u gebruik te maken van onze 
website, afronden op hele kilometers.

Welke 3 kleuren komen in de clubkleding van TC Alphen voor?

Dit jaar verwelkomde burgemeester Minses de 10.000-ste inwoner 
van onze gemeente? Dit heeft ook consequenties voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Weet u welke?

Welke buurt/buurten wonnen het vaakst het buurtvoetbal in 
Alphen en hoe vaak wonnen ze?

Maak een foto van de kerkklok van de Willibrorduskerk in 
Alphen (N-Br) als deze op 15:33 staat en e-mail deze naar 
de redactie.

In welk jaar is het harmonieorkest van Vlijt en Volharding voor het 
laatst Nederlands Kampioen geweest en in welke divisie was dit?
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Categorie Paars
Vragen 

Deze vraag wordt mogelijk gemaakt door 
“Van Zon Metaalbewerking V.O.F.”

 
 

Tijdens het ophalen van de opdrachten map hebben jullie natuurlijk 
het door Van Zon Metaalbewerking gesponsorde frame gezien. 

De hierbij behorende opdracht is  simpel: maak een mascotte die 
representatief is voor jullie buurt. Idee, uitvoering en materiaalkeuze 
zijn geheel vrij, met die restrictie dat gevaarlijke en licht 
ontvlambare stoffen en open vuur niet zijn toegestaan. De grootte is 
vrij, met dien verstande, dat deze in het frame moet kunnen welke 
in C.C. Den Heuvel staat opgesteld, er mag niets uitsteken. Mocht 
de mascotte niet binnen het frame passen zal deze niet beoordeeld 
worden en kunnen er dus ook geen punten behaald worden. De 
mascotte kan tot 20:00 uur ingeleverd worden.
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Categorie Paars
Vragen 

Maak onderstaande woordzoeker. 
Welke slagzin kun je maken van de overgebleven letters?49
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C

Het haar is van onze huidige burgemeester Joerie Minses, de ogen 
en bril van pastoor Willem Binck en de snor en kin zijn van 
burgemeester S.A. Vosters. 

Café ‘t Zand op Boshoven, uitgebaat door Frits en Dien.

21,97 graden Celsius

59.947 km

Oranje, zwart en wit

Het aantal gemeenteraadsleden wordt uitgebreid van 13 naar 15.

De Wouwers en Chamoza wonnen allebei 6x het buurtvoetbal. 

Punten wanneer foto met de juiste tijd in de mailbox 
van de redactie zit

2006, 2e divisie

Mascottes beoordelen, punten toekennen

Allfun in Alphen !



Categorie Geel
Sponsorpagina 

 
 We hebben met 4 personen   
 het idee gekregen om te   
 gaan eten bij de zaak met 
 de beste prijs/kwaliteit 
 verhouding uit de regio, dus 
 bij  Cafe-Zaal-Terras Welkom. 

 We willen echter vooraf 
 weten wat dat gaat kosten. 

We denken dat we de volgende drankjes zullen nemen:
1 rode wijn
1 glaasje Dommelsch (fluitje) van de tap
1 glas cola
1 koffie

We willen eten:
Persoon A: tomatensoep, spareribs, sorbetijs
Persoon B: soep van het seizoen, zalmsalade, cappuccino
Persoon C: Uitsmijter , Dame Blanche
Persoon D: portie bittergarnituur, zacht broodje gezond

Maak de rekening op die wij mogen verwachten met het 
te verwachten eindbedrag.

Locatie-opdracht mogelijk gemaakt door 
“Café-zaal-terras Welkom”
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Categorie Geel
Vragen 

Wat was de eerste functie van het gebouw waar nu het 
Streekmuseum in is gehuisvest? Wanneer is het gebouwd en 
waarom?

Bij het ophalen van de opdrachten heeft u een zak marshmallows 
en een pak spaghetti gekregen. Maak van de inhoud van beide een 
zo hoog mogelijke spaghettitoren en maak hier een foto van. Let 
op: op de foto moet te zien zijn hoe hoog de toren is en de toren 
moet zelfstandig, dus zonder hulp van mensen, dieren of andere 
voorwerpen kunnen blijven staan!

In Alphen worden er elk jaar tal van evenementen georganiseerd. 
Wanneer vinden/vonden onderstaande evenementen dit jaar 
plaats?

a Buurtvoetbal
b Sounds Like Madness
c Bekeroverdracht
d Pompse fisten
e Veldtoertocht
f Met muziek op reis
g Vogeltentoonstelling
h Voertuigzegening kapel van Boshoven

Bouw een menselijke piramide van 3 verdiepingen, maak hier een 
foto van en stuur deze per e-mail naar de redactie.
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Categorie Geel
Vragen 

De volgende vraag wordt mogelijk gemaakt door 
“Café ’t Raedthuys (den Bruine)”

 

Welke burgemeester heeft in het achterhuis gewoond van wat nu 
Café ‘t Raedthuys is?
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Categorie Geel
Vragen 

Hieronder staan verschillende foto’s van bekende parfumflesjes, 
welke parfums zijn dit en van welk merk zijn ze?
   

Alphen kent veel verschillende plekken waar door de eeuwen 
mensen begraven zijn. Zo ook de grafheuvel bij Kwaalburg. 
Uit welke tijd stamt deze grafheuvel (er is een marge van 
± 500 jaar toegestaan)? Wanneer is deze onderzocht?

Drijft het fruit of drijft het niet?

a Appel
b Banaan
c Kiwi
d Tomaat
e Peer

Wie is de architect van de St. Willibrorduskerk in Alphen?

Alphen mag best een toeristisch dorp genoemd worden. 
Veel mensen komen hier graag kamperen op een camping of 
gewoon bij de boer. Hoeveel campings telt Alphen volgens de 
gemeentegids van 2017?

Welke volksliederen worden er met de plaatselijke 
Dodenherdenking in Alphen gespeeld?
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Categorie Geel Antwoorden
 

€ 52,10 

Protestantse kerk gebouwd in 1821. In 1648, met de Vrede van 
Munster, werd de Hervormde Religie staatsgodsdienst. 
De Katholieken moesten hun kerk afstaan aan de Protestanten. 150 
jaar later, 1798, werd er een nieuwe grondwet aangenomen met 
daarin o.a. een scheiding van kerk en staat en vrijheid van gods-
dienst. De geloofsgemeenschap met de meeste leden kreeg het 
recht op het kerkgebouw. Maar niet in alle plaatsen verliep dat vlot; 
ook in Alphen niet. Eind 1819 waren de protestanten eindelijk 
bereid de Alphense kerk terug te geven aan de katholieken, op 
voorwaarde dat er ook een protestants kerkje zou worden 
gebouwd. In1821was het kerkje klaar. 

Foto in redactie mailbox, hoogste spaghettitoren telt

a: Buurtvoetbal  28 Mei
b: Sound Like Madness  25 November
c: Bekeroverdracht  22 April 
d: Pompsefisten  27 en 28 Februari
e: Veldtoertocht  12 november
f: Met muziek op reis  24 en 25 Juni
g: Vogeltentoonstelling  28 en 29 Oktober 
h: Voertuigzegening kapel Boschoven 21 mei

Foto in redactie mailbox, indien gelukt punten toekennen

Burgemeester Hendrickx, anno 1812

1 Paco Rabanne – Lady Million
2 Giorgio Armani – Si
3 Jean Paul Gaultier – Le Male

De grafheuvel bij Kwaalburg stamt uit de bronstijd (ca. 2.500 voor 
Christus). De grafheuvel is in 1961 onderzocht.
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Categorie Geel Antwoorden
 

a: Appel   drijft
b: Banaan   drijft
c: Kiwi   drijft niet
d: Tomaat   drijft niet
e: Peer  drijft

De heer H.W. Valk

10

Nederlands, Belgisch en Pools



Categorie Groen
Sponsorpagina 

Adéquat pakt het groot aan!
Adéquat nodigt jullie uit voor een ouderwets 
houten spelletje. In onze gezellige showroom 

mogen jullie tijdens de openingstijden in tweetallen een 
potje Mikado XXXXXXXXXXXXXXL spelen tegen de 

medewerkers van Adéquat. 

Om de beurt proberen de spelers een paal te halen uit 
de stapel die voor jullie is klaargelegd. De andere palen 
mogen hierbij niet bewegen. Lukt dit, dan mag hij of zij 

proberen een volgende paal op te pakken. Als er een paal 
in de stapel beweegt tijdens het oppakken van een paal, 

gaat de beurt naar de andere speler. 

De palen hebben verschillende waarden. Degene met het 
hoogste puntenaantal (dit hoeft dus niet degene met de 

meeste palen te zijn) wint! 
Een gezellig potje Mikadoën voor jong en oud!

Locatie-opdracht mogelijk gemaakt door 
“Adéquat”
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Categorie Groen
Vragen 

Welke kapel maakt hier 
een ‘luchtreis’? 
Wat was hiervoor de aanleiding? 
In welk jaar vond deze 
gebeurtenis plaats?
 

Noem zoveel mogelijk verborgen spreekwoorden die verstopt 
zitten in onderstaande tekening.

Tekening is groter te zien op de volgende pagina
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Categorie Groen
Vragen 

Noem 5 personen die burgemeester van Alphen en Riel zijn 
geweest (dus van voor de herindeling)?

Wie zijn dit?
 

De Boerendag en Oldtimershow in Alphen hebben elk jaar een 
ander thema. 
Wat was het thema van de Boerendag en van 
de Oldtimershow in 2015? 
En in 2013?

Tijdens het ophalen van het vragenboek hingen er in de zaal 
van C.C. Den Heuvel ballonnen. 
Welke kleuren waren de ballonnen? 
Teruggaan heeft geen zin, de ballonnen zijn nu immers weg.
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Categorie Groen
Vragen 

Locatie-opdracht mogelijk gemaakt door 
“Aannemersbedrijf Vromans van Hal”

 
Ga naar Aannemersbedrijf Vromans – van Hal en 

bepaal hoeveel kilo staal er in betonmatten op de 
werkplaats liggen. 

Je mag zelf bepalen met hoeveel personen je deze 
opdracht uitvoert.
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Categorie Groen
Vragen 

Hoeveel zangkoren heeft de Alphense parochie en wat zijn de 
namen van deze koren?

Hoeveel gemeentelijke monumenten telt de gemeente 
Alphen-Chaam in totaal? Hoeveel daarvan liggen er in Alphen?

Wat hebben deze Alphense mensen met elkaar gemeen?

- Mariette Smulders
- Marian van Sas
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Categorie Groen
Vragen 

Maak aan de hand van de foto van de Buurt Battle organisatie
uit “Ons Weekblad”  van 1 september j.l. onderstaande berekening:
 
 - Op de hoeveelste plaats eindigde de man van HSV Alpheim
   in het Koningsvissen in 2015?
 
 - Trek het leeftijdsverschil in jaren tussen twee personen op 
  de foto met dezelfde moeder hiervan af.
 
 - Tel het huisnummer waarop het lid van Stanislaskoska
  woont hierbij op, en trek het nummer op diens letter hier
  weer vanaf.

 - Deel dit getal door het huisnummer waarop 
  de Struivenbakker woont.

 - Vermenigvuldig dit getal met het nummer bij de letter, 
  die de jongste op deze foto vasthoud.

 - Deel dit getal door het nummer bij letter die bij 
  de persoon hoort waarvan de attributen vaak worden 
  vervoerd in BN-SP-43

 - Tel hierbij het aantal letters van alle voornamen van 
  de mensen op de foto op.

 - Tel het getal van de TC Alphen speler hierbij op

 - Trek het getal van de snorkelaar hiervan af

 - Tel het getal wat bij de letter staat van de VV Viola-man 
  erbij op

 - Tel het getal één op bij het totaal en zo heb je het eindtotaal.

Wat is het verband tussen dit getal en Stichting Den Heuvel?
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Categorie Groen Antwoorden

Wordt doorgegeven aan redactie

Het Barbarakapelletje werd in 2005 verplaatst, zodat de rotonde 
kon worden gerealiseerd.

 - Iemand op een voetstuk plaatsen
 - Met de benenwagen gaan
 - Iemand met open armen ontvangen
 - Met de staart tussen de benen afdruipen
 - Met je neus in de boeken zitten
 - Iets door de vingers zien
 - Een gat in de hand hebben
 - Iets in je oren knopen
 - Een wit voetje halen (bij iemand)
 - Iets uit de mouw schudden
 - Het komt mijn neus uit
 - Ogen op steeltjes hebben
 - De oren spitsen
 - Het hart op de tong hebben
 - Met je rug tegen de muur staan
 - De broek aan hebben
 - Op je teentjes getrapt zijn
 - Alle neuzen wijzen dezelfde kant op
 - Iemand het gras voor de voeten wegmaaien
 - Met kop en schouders boven iemand uitsteken
 - De handen uit de mouwen steken
 - Met de handen in het haar zitten
 - Iemand iets (niet) aan de neus hangen
 - Ergens je neus voor ophalen
 - Elkaar in de haren vliegen
 - Je op de borst slaan
 - Iemand de oren wassen
 - Kleine potjes hebben grote oren
 - Een blok aan het been
 - Daar komt de aap uit de mouw
 - Dat is twee handen op één buik
 - Oogkleppen ophebben
 - Het neusje van de zalm
 - Je snor drukken
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Categorie Groen Antwoorden
 

J.W. Hendrickx, P.C. Hendrickx, Olieslagers, Vosters, Huijbregts, 
Ancion, Smits van Oyen, Osse, Van der Weijden, Krijgsman, 
Van Oerle.

1: Rob Oomen
2: Erwin Verhoeven
3: Nick Driessen
4: Andy Kleiren

Thema Boerendag 2015:  D’n boer en z’n vervoer
Thema Oldtimershow 2015:  Case/ David Brown
Thema Boerendag 2013:  Vruuger deeje w’ut aanders
Thema Oldtimershow 2013:  Ford

Geel, zwart, oranje, groen en paars

16.743,78 kg

Drie, namelijk Cantal, Fioretti en Parochiekoor

In totaal zijn er 48 gemeentelijke monumenten, 
waarvan 13 in Alphen

Ze hebben allebei een dochter die Inge heet

50, het verband met stichting Den Heuvel is het 50 jarig bestaan
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Categorie Roze
Sponsorpagina 

Ga met maximaal 3 personen naar 
Ultimate Performance en flip binnen 5 minuten zo 
vaak mogelijk de daar voor u klaar liggende band.

Locatie-opdracht mogelijk gemaakt door 
“Ultimate Performance”
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Categorie Roze
Vragen 

Op het ‘oude’ kerkhof ligt pastoor Binck begraven. Achter hem 
liggen een aantal Poolse soldaten begraven. Om hoeveel Poolse 
soldaten gaat het? Welke naam staat op het 7e graf vanaf links op 
de achterste rij? Wanneer is deze soldaat geboren? Let bij deze 
vraag op de juiste spelling van de naam!

Van wie is deze uitspraak? 
‘’Ik zeg altijd’’

Militair terrein ‘De Kiek’ is in gebruik bij onze defensie. 
Kunt u 2 andere bestemmingen noemen waarvoor ‘De Kiek’ in het 
verleden ooit dienst heeft gedaan? Geef ook de benaming van ‘De 
Kiek’ tijdens de Tweede Wereldoorlog?

Je staat met een aanhanger vol afval bij de milieustraat. 
 
 Hierin zit:
 
 -  76,5 kg snoeiafval;
 
 -  23,6 kg oud papier;
 
 -  Een oude bloembak van asbest (4,5 kg);
 
 -  Een stuk of 10 gasbetonblokken van 600x400x70;
 
 -  Een milieubox met verfblikken en verfresten waaronder   
  terpentine en thinner. Deze weegt in totaal 8,5 kg;
 
 -  Een zak van 20 kg roodband die John Stuc heeft laten 
  staan bij de laatste verbouwing;

 -  Een aantal stukken kaaibaand van 15x5, 
  in totaal 3,75 meter;

 -  Vijf zakken plastic verpakkingen, tezamen 4,5 kg;

 -  En nog een hoop van alles door elkaar, 
  wat minstens 183 kg weegt bij elkaar.

Hoeveel moet je afrekenen?
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Categorie Roze
Vragen 

Wat voor bedrijf hadden onderstaande 
Alphense oud-ondernemers?79
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                   4                                                     5
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Categorie Roze
Vragen 

Locatie-opdracht mogelijk gemaakt door 
“Restaurant AAP”

Ga tussen 15.00 en 17.00 met tenminste twee 
personen naar Restaurant AAP en voer de 

opdracht die je daar krijgt uit.
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Categorie Roze
Vragen 

Van welke 2 gebouwen zie je hier een detail?
               

Ongeveer 300 meter van de plaats waar de foto bij vraag 102 werd 
gemaakt bevond zich het buitenverblijf van een bekende 
Nederlander, die daar in 2005 dood werd gevonden. 
Wie was dit en hoe werd hij daar aangetroffen?

Voor het IBAN-tijdperk kon met behulp van de zogenaamde 
“11-proef” gecontroleerd worden of een bankrekeningnummer 
echt is. Welk van onderstaande nummers kan volgens deze 
11-proef een echt bankrekeningnummer zijn?

A. 73 61 60 130
B. 73 61 60 131
C. 73 61 60 132
D. 73 61 60 133

Wat is het hardste materiaal van het menselijk lichaam?

Wat hoort er op de plaats van het vraagteken te staan?

 8888 = 8
 7122 = 0
 2173 = 0
 6665 = 3
 1112 = 0
 9925 = 2
 8094 = 4
 7789 = 3
 2221 = 0
 9944 = 2
 6659 = 3
 2580 = ?
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Categorie Roze Antwoorden
 

Uitslag door Ultimate Performance aan redactie doorgegeven.

In totaal 18 graven van Poolse soldaten. 
7e graf is van W.A. Szczeniowski. Geboren op 2 november 1918.

Maurice de Praetere (FC de Kampioenen)

‘De Kiek’ is bij de Duitse bezetter in gebruik geweest als 
schijnvliegveld voor Gilze-Rijen. Daarna is het in gebruik geweest bij 
de Luchtmacht voor de Luchtmacht Verbindings Groep. Hier werden 
de Russen ‘afgeluisterd’. ‘De Kiek’ werd in deTweede Wereldoorlog  
‘SF 37 Kamerun’ genoemd door de Duitsers.

 € 38,26
 
1: Frans Horevoorts  Fietsenmaker
2:  Wim Baeten  Supermarkt ondernemer
3:  Els van Bergen   Snackbar eigenaar
4:  Leo Middelkoop   Sporthal eigenaar
5:  John & Monique Martens   Kroeg uitbaters
6:  Gust Huijben   Kalverboer
7:  Jacques van Puijenbroek   Eigenaar installatiebedrijf

Mandela

(Voormalige) klompenfabriek Gerla, Nieuwstraat 28 
en Café de Statie, Sint-Janstraat 2
             
Willem Duisenberg. Dood aangetroffen in zwembad

C

Tandglazuur

3 (aantal rondjes in de getallen)
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Categorie Bruin
Sponsorpagina 

Kools LMB Alphen is leverancier van EGO elektrisch 
tuingereedschap. EGO is een merk dat sinds 5 jaar 

op de markt is in Nederland en inmiddels een groot 
deel van de markt veroverd heeft. EGO heeft speciale 

lithium accu’s die passen op de diverse machines die ze 
hebben. Deze zijn 56 Volt en hebben een levensduur die 

bepaald word door het aantal ladingen.

Hoeveel ladingen gaat een EGO accu mee?
Ga voor 16.30 uur met 1 of 2 balvaardige teamleden naar 

de nieuwe showroom aan de Belsebaan om de werking 
van het elektrisch gereedschap te ervaren en voer de 

opdracht die je daar krijgt uitgelegd uit.

Locatie-opdracht mogelijk gemaakt door 
“Kools LMB”

86



Categorie Bruin
Vragen 

Onze kerk heeft het zwaar te verduren gehad in de 
Tweede Wereldoorlog. 
Zo is onder andere de torenspits eraf geschoten. 
Lang had de Alphense kerk geen torenspits. In welk jaar stond de 
torenspits weer op de kerk?

Verzamel de onderstaande Alphense producten en zet één van je 
teamgenoten er mee op de foto. We verwachten van ieder team 5 
verschillende foto’s in onze e-mail!

 - Viola sjaal
 - Struivenbakkers vlag
 - Hoed van het gilde
 - Scouting sjaaltje + klompje
 - Shirt van WTV Alphen

Welke beelden vinden we in de kerk van Alphen?

Welk lied word hier omschreven in het notenschrift?
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Categorie Bruin
Vragen 

Over het ontstaan van de naam Alphen bestaan verschillende 
verklaringen. Noem er in ieder geval drie en licht deze kort toe.

Wat beschrijven de onderstaande wiskundige formules?

 A. 2x + 3y - 12 = 0
 B. x² + y² - 1 = 0
 C. (x/2)² + (y/3)² - 1 = 0
 D. xy - 4 = 0 

Van welke band uit Alphen - Chaam is dit het logo?

 
Op coördinaat N 51° 29.608 E 005° 00.697                                                   
(coördinaten in het stelsel “HDD MM.mmm”) is een geocache ver-
stopt. Vind de “schat” en maak een foto van de locatie en van de 
inhoud. 
Stuur deze foto per e-mail naar de redactie.
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Categorie Bruin
Vragen 

Vertaal onderstaande in braille afgebeelde zinnen.
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Categorie Bruin
Vragen 

Alphen kent verschillende toegangswegen, zoals in 
onderstaande afbeelding te zien is. Via welke weg komt Simone 
Peters van Moon’s Bloemen Alphen binnen als je weet dat:

 - Schilder Frank de Swart, gevestigd op Sporkehout, 
  over de Goedentijd Alphen binnenkomt;
 - Johan van Alphen van IN/EX, gevestigd op de 
  Oisterwijksestraat, over de Kappelekensbaan Alphen 
  binnenkomt;
 - Ad Kleiren van Café Welkom, gevestigd aan de 
  Stationstraat, over Boshoven Alphen binnenkomt en dat
 - Architect Bas Backx, gevestigd aan de Stationstraat, 
  over de Chaamseweg Alphen binnenkomt. 
 

Zoals het een goed burgervader betaamt, staat er een aantal foto’s 
van hemzelf in de gemeentegids. Welk kleur schoeisel draagt onze 
burgemeester Minses op één van de foto’s in de gemeentegids van 
2016?
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Categorie Bruin Antwoorden
  

1000 + uitslag wordt door Kools doorgegeven

1970

Foto in de redactie mailbox, punten per item

Antonius van Padua, Gerardus Majella, Theresia van Lisieux, Heilige 
familie, Maria, Sint Willibrordus, Maria met Jezus, Piëta 

Boer wat zeg je van mijn kippen

Alf-heim: woonplaats van elfen (Germaans)
Alf-heim: woonplek (heim) aan een waterloop (alf)
Alv-heim: woonplaats (heim) op/bij kalkhoudende zandgrond/      
                     lichtgekleurde klei (alv)

A:  Een rechte lijn
B:  Een cirkel
C:  Ellips
D:  Hyperbool

Kearsvett

Foto in de redactie mailbox

Eindelijk is het 07-10-2017! We hebben zin in de feestavond met 
The Manatees en DJ Kiske!

Terover; letter van voornaam is de letter die voor de letter 
van de straatnaam in het alfabet komt

groen ( rubber laars)
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Categorie Zalm
Sponsorpagina 

Ga tijdens de openingstijden met 1 of 2 technisch 
aangelegde personen naar het bedrijf. 
Daar krijg je een auto aangewezen.

•  Noteer welke vloeistoffen er in de auto aanwezig zijn. 

• Controleer van iedere vloeistof of die in orde is 
 en noteer wat eventueel bijgevuld moet worden.

•  Controleer de verlichting en noteer wat er 
 gerepareerd moet worden.

Locatie-opdracht mogelijk gemaakt door 
“Autobedrijf Smulders”
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Categorie Zalm
Vragen 

Maak met je team onderstaande foto zo secuur mogelijk na en 
e-mail het resultaat naar de redactie.

 
Welke kerken uit omliggende dorpen staan, behalve de kerk uit 
Alphen zelf, afgebeeld in de gebrandschilderde ramen in 
de zijbeuk?
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Categorie Zalm
Vragen 

Het Alphens Bouwers Collectief organiseerde van 2001 tot en met 
2015 de Dektse Dance Night, later ook wel bekend als DDN. 
Dit festival stond bekend om de mooie, creatieve entrees die door 
de gezamenlijke carnavalsgroepen gebouwd werden. 
Bij welke editie horen onderstaande entrees? U kunt kiezen uit de 
volgende jaartallen:
 - 2003
 - 2005
 - 2006
 - 2007
 - 2009
 - 2010
 - 2014 
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Categorie Zalm
Vragen 

De berg op onderstaande foto is door redactielid Jan Kokx 
tientallen keren tot aan de top beklommen. 
Een aantal keer heeft hij dit te voet gedaan. 
Hoe vaak en wie vergezelde hem op de voettochten?

Hieronder staan de ingrediënten voor 3 gerechten. Welke gerech-
ten zijn dit?
 
1. 1 kleine ui - 500 g gehakt - paar takjes peterselie - 1 ei - zout 
 en peper - 1 eetlepel mosterd - snufje nootmuskaat - 
 3 beschuiten - boter - scheutje ketjap - 
 scheutje tomatenketchup - beetje mosterd

2. 180 g mariabiscuitjes, verkruimeld - 90 g boter, gesmolten - 
 20 g fijne tafelsuiker - 540 g zachte roomkaas - 160 g fijne 
 tafelsuiker - ½ theelepel zout - 40 g bloem - geraspte schil 
 en sap van 1 citroen - 360 ml crème fraîche - 5 middelgrote 
 eieren - 1 eierdooier - ½ theelepel vanille-essence

3. 2 eidooiers - 1 theelepel mosterd - 2 theelepels citroensap - 
 zout - peper - 1 theelepel water - 400 ml olie102
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Categorie Zalm
Vragen 

Deze vraag is mogelijk gemaakt door “Bouwbedrijf Horevoorts B.V.”

In welk jaar is  bouwbedrijf Horevoorts opgericht?

In 2012 werd er bijna een Elfstedentocht verreden. Op het laatste 
moment werd echter besloten de tocht toch niet door te laten 
gaan. Wiebe Wieling benoemde in de persconferentie de zwakke 
punten wat betreft ijsdikte. Welke drie plaatsen waren dit?

Op welk kruispunt in Alphen is hier ingezoomd?
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Categorie Zalm
Vragen 

Ga naar de website https://www.allfunsebuurtbattle.com en 
luister naar het geluidsfragment. 
Wat is de boodschap die je hoort in morsetaal?

Wat is de overeenkomst tussen 
Spaanse Rijer, Frederik Hendrikstraat en Lonnekerstraat?

Wie is de eigenaar van de kerktoren?
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Categorie Zalm Antwoorden
 

-  motorolie ,koelvloeistof, ruitensproeier vloeistof ,
   stuurbekrachtigings olie
-  motorolie moet bijgevuld worden
-  dimlicht en kentekenplaatlampje werken niet 

Foto’s in mailbox, beoordelen a.d.h.v. gelijkenissen 

Weelde, Riel, Chaam, Gilze, Meerle, Baarle-Hertog, Ulicoten, 
Ravels, Tilburg, Hilvarenbeek, Breda, Hoogstraten, Goirle, Poppel

2003 = E
2005 = A
2006 = D
2007 = F
2009 = C
2010 = G
2014 = B

2 maal, Pieter Kokx

1 = gehaktbal
2 = cheesecake
3 = mayonaise

1933

Woutsend, Stavoren en Luts

De kruising tussen de Baarleseweg, Remijsenhof en Hazenberg

Het gebied tussen Alphen en Chaam heeft geen toponiemen 
opgeleverd, aldus de streekarchivaris.

Bedrijfsadressen marktkooplui weekmarkt Van Leuvenlaan

De gemeente Alphen-Chaam
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Categorie Grijs
Sponsorpagina 

Durf jij de uitdaging aan met onze vraagstukken?
 Ons kantoor staat al decennia  midden in de Alphense 

samenleving met veel relaties uit deze mooie 
omgeving. Ook een groot deel van onze 

personeelsleden komen uit de buurt. 

Ga tussen 13.30 en 16.30 naar de Chaamseweg en 
voer de opdrachten daar uit. Wij wensen jullie veel 

succes en vooral veel plezier!

Locatie-opdracht mogelijk gemaakt door 
“Boekhoudbureau Trommelen”
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Categorie Grijs
Vragen 

Het Bels Lijntje viert dit jaar zijn 150-jarig bestaan. Op welke datum 
is het Bels Lijntje officieel voor het eerst in gebruik genomen?

Alphen heeft een rijke historie in het bouwen van 
Carnavalswagens. Dit werd/wordt van generatie op generatie 
doorgegeven. Helaas merken we dat dit de afgelopen jaar wat is 
terug genomen maar wie weet wat de toekomst nog zal brengen. 
Welke groep bouwde onderstaande wagens of deel van de wagen 
en in welk jaar bouwden ze deze wagen? De wagens of delen van 
de wagen zijn gebouwd vanaf 1998 tot en met 2017 en let op: de 
wagens reden mee in de optocht van Alphen maar hoeven niet 
persé gebouwd te zijn door een Alphense bouwgroep!
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Categorie Grijs
Vragen 

Zoals onderstaande foto’s tonen, leiden vele wegen naar Alphen. 
Waar staan deze borden? De afstanden gaan uit van de snelste 
route via Google Maps.
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Categorie Grijs
Vragen 

Onderstaand vinden jullie 3 foto’s van speeltuintjes. In welke straat 
staat welk speeltuintje? 

De volgende vraag wordt mogelijk gemaakt door “Regiobank”

Lang geleden begonnen wij als “tweede” bank in Alphen. 
Weet u in welk jaar dat was?

Onze bank heeft in die periode verschillende namen gehad. 
Weet u welke namen en in welk jaar deze namen zijn ingevoerd?

Weet u ook wanneer u bij ons zo binnen kunt lopen, 
dus gewoon zonder afspraak.

De gemeente Alphen en Riel had, net zoals de gemeente 
Alphen – Chaam nu heeft, een eigen wapen. Hoe zag dat er uit?

114

115

116

1 32



Categorie Grijs
Vragen 

Wie ontbreken er op onderstaande foto?

Wie was er in 2016 de oppersemmeleer en welke act deed hij of zij?

Welke gebouwen of locaties worden door onderstaande 
GPS-coördinaten aangegeven? 
De coördinaten zijn gegeven in DG, WGS 84.

 1. Latitude 51.4846605, 
  Longitude 4.954950599999961
 
 2. Latitude -33.8567844, 
  Longitude 151.21529669999995
 
 3. Latitude 53.1821308, 
  Longitude 4.855393499999991
 
 4. Latitude -33.9695377326446, 
  Longitude 18.42553310430958
 
 5. Latitude 40.6892494, 
  Longitude -74.0445004
 
 6. Latitude 39.514017, 
  Longitude 2.7479150000000345
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Categorie Grijs
Vragen 

Hoe werd deze oude gesloopte loods aan het speelveld in de 
volksmond genoemd? Wat werd hier gevonden? 
Uit welke tijd zijn deze vondsten?
 

Op welk tijdstip begint en op welk tijdstip eindigt de Alphense 
weekmarkt elke woensdag?
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Categorie Grijs Antwoorden
  

a.       23
b.      1997
c.       8,9%
d.      2015 
 
De rekensom maakt dit 261

1 oktober 1867

  

A: Ulicoten
B:  Drunen
C:  Hasselt (B)
D:  Roosendaal (N-Br)

1: Evenemententerrein (Gaanderij / Van Gaverenlaan)
2: Nassauplantsoen 
3: Remijsenhof 

In 1966 begonnen in Alphen
N.M.S. is begonnen in 1927  (Nederlandse Middenstand Spaarbank)
RegioBank               is begonnen in 1996
SNS RegioBank      is begonnen in 2007
RegioBank               is begonnen in 2010

onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30u tot 
12.30u
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111
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1 Begaaiers 2013

2 Begaaiers 2015

3 Begaaiers 2017

4 Druiloren 2002

5 Duvels 1998

6 Duvels 2015

7 Flitsers 2011

8 Flitsers 2013 

9 Flitsers 2015 

10 Gasjes 2009

11 Gasjes 2010

12 Geuzen 2009

13 Gin Ideej 2016

14 Gin Ideej 2017

15 Goochems 2002

16 Kantenmaaiers 2015

17 Knotsen 1999

18 Makzat 2009

19 Muggehufters 2007

20 Muggehufters 2009

21 Muggehufters 2010

22 Muggehufters 2011

23 Nooit Gedacht 2009

24 Nopkes 2009 

25 Nozems 2009

26 Toekomst 2009

27 Ut lopt Vaneigus 2003

28 Ut valt niet mee 2010
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Categorie Grijs Antwoorden
  

Blauwe en goud met daarop 3 bergen.

Youri Smits, Jos de Jong en Joris Willemse 

John Monden als Super Johnnie

1. Willibrordus Kerk in Alphen 
2. Sydney Opera House 
3. Vuurtoren op Texel
4. Tafelberg Kaapstad 
5. Vrijheidsbeeld, New York
6. Megapark, Palma de Mallorca

Op de plaats van de ‘appelloods’, zoals deze in de volksmond werd 
genoemd, zijn 41 graven uit de tijd van de Merovingen gevonden 
(500 – 700).

Begintijd = 10.00 Eindtijd = 17.00
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Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/dzb

Rabobank De Zuidelijke Baronie wil door het ondersteunen van lokale initiatieven

een bijdrage leveren aan de samenleving. Onze ambassadeurs helpen u graag met

advies, netwerken en geven u graag een stukje aandacht. 

Dichtbij en betrokken in de samenleving

lokale 
initiatieven 
steunen.

Midden in de
samenleving



Nog meer Sponsoren

P&M  
Installatie • Onderhoud • Automatisering 

Vleeskalverhouderij 

Terover 14a, Alphen 
 06 - 10 39 39 13   •   info@pm-montage.nl 

Sterk in maatwerk! 

Naast onze werkzaamheden in de vleeskalverhouderij, kunt u bij ons ook terecht voor 
 
 Het bewerken van RVS op maat 
 Laswerkzaamheden (ook op locatie) www.pm-montage.nl 



Dank aan

Cafe Welkom

Adequat

Ultimate Performance

Aspergekwekerij Vissers

Jac. Reijns Staalconstructie

Kools LMB Alphen BV

Bouwbedrijf Horevoorts

Autobedrijf Eric Michielsen

Boekhoudburo Trommelen

Autobedrijf Coen Jansen

Oomen Interieurs

Architect BNA Bas Backx

Today PC Bart de Jong

Severijns Timmerwerken

Automobielbedrijf Smulders

Leijten Asperges

Hondenkapsalon José

Regio bank A. Trommelen

Pink hair en Beauty

Laura’s kapsalon

W. Timmermans Bestratingen

van Boxtel Reclame

Vromans-van Hal BV

Restaurant AAP

KDV ‘t Treintje

P&M Montage

Rabobank

van Zon metaal

Café ’t Raedthuys

Foto Hugo

Heemkundekring “Carel de Roy”

Kerkbestuur Alphen 

Harmonie “Vlijt en Volharding”

Wim Segers

CC Den Heuvel

En verder iedereen die op wat 
voor manier dan ook een 
bijdrage heeft geleverd aan 
deze eerste editie van de 
Allfunse Buurtbattle


