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De volgende rubriek is mede mogelijk gemaakt door 
 “Boekhoudbureau Trommelen”

 Ilona en Chantal exploiteren gezamenlijk een kledingwinkel  
 in Alphen in de vorm van een vennootschap onder firma.
 De onderneming exploiteren ze gedurende 10 jaar. 
Voor dit jaar hebben ze volgende inkomsten en uitgaven:
De gerealiseerde omzet over het afgelopen jaar bedraagt € 375.000. 
Inkoopprijs is 1/3 van de gerealiseerde omzet. 
Daarnaast hebben ze 3 personeelsleden in dienst, wat hen € 30.000 
per personeelslid kost. Huisvestingskosten zijn 10% van de omzet. 
Daarnaast hebben ze nog € 15.000 aan afschrijvingskosten en € 7.500 
aan overige lasten.
Om de winkel opnieuw in te richten, hebben ze op 1 juli een 
investering in gebruik genomen ter hoogte van € 25.000. 
De winkelinrichting wordt in 5 jaar afgeschreven. Deze afschrijving is 
niet bij bovengenoemde afschrijvingskosten meegenomen.
Over de winst moeten ze belasting betalen. 
Het percentage kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is 28% en het 
tarief vennootschapsbelasting is 25%.

Vraag:  Hoeveel vennootschapsbelasting moeten Ilona en Chantal  
 samen betalen over de behaalde winst.
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Van de zijkant bekeken zijn deze (ex-)katholieke bid- en 
bezinningsplekken in Alphen ook te benaderen. 
Welke plekken zijn het?

Categorie Geel
Vragen 
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Kom vanmiddag tussen 13:30 en 17:00 uur met twee of maximaal 
drie mensen naar de Bijenhal van St. Ambrosius Bijenhouders 
vereniging voor Alphen en omgeving. 
De leden van de bijenvereniging zullen je enthousiast ontvangen.

Op de foto zien jullie een foto van een gedenkplaatje. 
Dit gedenkplaatje zit 
op een bankje in de 
omgeving van 
Alphen, dit bankje 
staat aan de Jan 
Pieter Six poel. 
Waar kunnen we 
deze poel vinden?

Bij “Boerke Damen aan de Chaamscheweg”waren veul kinderen. 

a.  Hoeveel?
b.  Waar woont Piet?
c.  Wie is er getrouwd met Gerda?
d.  Eentje van het gezin woont in de Molenwijk. 
 Op welke dag is zijn/haar partner jarig?

De volgende vraag wordt mede mogelijk gemaakt door Severijns 
Timmerwerken.
 

Wat is het nieuwe postadres van Severijns Timmerwerken?
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De organisatie van de Buurt Battle vergadert altijd in de foyer van 
CC den Heuvel. Omdat dat openbaar is komen vaak mensen binnen 
lopen. Uiteraard moeten alle vragen nog geheim blijven totdat de 
opdrachtenmap wordt uitgereikt. 
Om toch goed te kunnen vergaderen, gebruikt de organisatie 
geheimtaal. Tijdens een vergadering ging het volgende briefje 
rond. Kun jij het ontcijferen?

Alstublieft lees priemgetallen captainavond we jou voegen lust 
koude biertjes die niet twee houd van dienbladen vragen groen 
van niet wachten in de hallo Eva kijk het podium bijenhal LP’s 
nog barvrouw Annelies in het café toe in den Heuvel.

Duo’s bestaan in diverse verbanden: zakelijke duo’s, komische 
duo’s, muzikale duo’s, etcetera. Wij geven de voornamen van 
bekende duo’s, van jullie willen we graag weten hoe ze als duo 
bekend staan.
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 1. Pat en Mat;
 2. Willy en Piet;
 3. Piet en René;
 4. Dan en John;
 5. Stan en Olivier; 
 6. Bud en Lou;
 7. Karel en Peter;
 8. Riem en Ruud; 
 9. Annie en Dave; 
 10. Erik en Gert-Jan; 
 11. Ton en Gerard; 
 12. Hendrik en Coby; 
 13. Alice en Caren; 
 14. Paul en Art; 
 15. George en Andrew;
 16. Frits en Henk;
 17. Willem en Anton; 
 18. Michael en Thomas;
 19. Gerard en Herman;

 20. Mario en Carlo; 
 21. Roger en Tony;
 22. Arjan en Tosca; 
 23. Marian en Ria; 
 24. Henk en Rinus; 
 25. Willem en Sjoukje; 
 26. Johan Theodoor en 
  Heinrich Anton Adolph;
 27. Clemens en August;
 28. Stijn en Rob;
 29. Rob en Ferdi;
 30. Sander en Remco;
 31. Theo en Maxim:
 32. Anita en Ray;
 33. Louis en Jos;
 34. Christ en Jan;
 35. David en Paul;
 36. Ad en Peter;
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De volgende opdracht wordt mede mogelijk gemaakt door
Metaalbewerking Van Zon v.o.f.

In onze tuin staat het Beter Leven keurmerk 2 sterren vlees. 
Maak van dit bord een foto en zorg dat er iemand die verkleed is 
als boer / boerin bij staat. 
De boer / boerin moet hierbij de volgende kleren aan hebben:
-  Overal
-  Boeren kiel
-  Boeren klak
-  Laarzen
-  Riek 

Stuur de foto voor 17.00 naar buurtbattleredactie@gmail.com

Als je dan toch bij onze locatie bent, neem dan meteen even een 
kijkje bij onze nieuwe stal en beantwoord de volgende vragen:

a: Wat is de benaming van de planken tegen de stierenstal? 
b: Hoeveel stuk planken zitten er tegen geschroefd?
c: Wat is het verschil tussen de Nederlandse en Franse stieren 
 bij ons in de stal? 
d: Noem 6 kenmerken van de biefselect keten?
e: Waar is de dichtstbijzijnde winkel waar je 
 biefselect blk 2 sterren vlees kunt kopen? 
f: Wanneer is de open dag van onze stierenstal? 
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De Bouwers van CV Gin Ideej verwonderen sinds een aantal 
jaren de kijkers van de carnavalsoptochten in Riel, Baarle-Nassau, 
Chaam en Alphen. 
Wat weten jullie van CV Gin Ideej?

1. Welke datum was het eerste bericht op de CV Gin Ideej 
 facebook? 
2. Wat was de leus van hun eerste wagen? 
3. Een groot deel van CV Gin Ideej deed vroeger al onder een 
 andere naam aan de Jeugdoptocht mee. 
 Hoe heette die groep toen?
4. Op welke datum vond hun eerste Bekerbal plaats? 
5. Wat was bij de Struivenoptocht het puntenverschil tussen 
 CV Gin Ideej en de Begaaiers in 2017?
6. CV Gin Ideej heeft een eigen anthem. 
 Maak af: kunnen we nie beter een wagen bouwen 
 in plak van ‘...........’ 

  Op vrijdagochtend 30 
  augustus heeft Marlin 
  een rondje gewandeld 
  om recreatieplas ‘t Zand. 
  Ze is rechtsom 
  gewandeld. Ondanks de 
  warme dagen tijdens 
  de mooie nazomer zag 
  de omgeving er netjes 
  en verzorgd uit. 
  Dit komt mede doordat 
  er zoveel prullenbakken 
  rondom de plas 
  geplaatst zijn. 

  De route die Marlin 
heeft gelopen is bepaald aan de hand van de locaties van de 
prullenbakken.   
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Ze is rond de prullenbakken gaan lopen die het dichtst bij de plas 
staan. De prullenbakken lagen steeds aan haar linkerhand. 

a.  Om hoeveel prullenbakken heeft Marlin gelopen?
b.  Als al deze prullenbakken vol zouden zitten, hoeveel liter 
 afval is er dan verzameld? 
c.  Bij één van de prullenbakken ligt een schat begraven. 
 Graaf deze op, maak een foto en leg deze schat op dezelfde 
 plaats terug voor de andere buurten.
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Graag onze slogan afmaken zoals tie officieel 
is!

Vakmanschap is de basis, .......................

De volgende rubriek is mede mogelijk gemaakt door 
“Hortimon Aannemersbedrijf VOF”
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Wie ben ik?

Persoon 1
- Ik ben een man
- Ik ben goed met cijfers
- Ik woon weer in de 
 Stationsstraat
- Ik ben actief bij TC Alphen
- Ik ben afgestudeerd aan de 
 Tilburgse Universiteit

Persoon 2
- Ik ben een vrouw
- Ik heb twee kinderen
- Ik ben niet getrouwd
- Ik ben qua werk in de 
 voetsporen van 
 mijn vader getreden
- Ik ben een “doos”

Persoon 3
- Ik ben een man
- Ik ben ondernemer
- Ik heb twee zonen
- Mijn schoonvader is voorzitter   
van de Wouwers
- Ik ben dit jaar verhuisd

Persoon 4
- Ik ben een vrouw
- Ik ben oma
- Ik heb twee kinderen
- Ik ben zeer gastvrij
- Voorbij ons huis komen veel 
 wandelaars

Persoon 5
- Ik ben een jongen
- Ik voetbal bij Viola
- Mijn vader is een 
 duivenmelker
- Ik heb twee zussen
- Ik speel graag games zoals FIFA

Persoon 6
- Ik ben een man
- Ik ben actief binnen 
 Scouting Alphen
- Ik heb twee kinderen
- Mijn favoriete cijfer is 10
- Mijn broer is ondernemer

Persoon 7
- Ik ben een man
- Ik ben 65 
- Ik werk bij een loonwerker
- Ik heb 3 kinderen
- Ik fiets graag

Persoon 8
- Ik ben een vrouw
- Ik speel bij N.A.T.
- Ik ben leidster bij Scouting 
 Alphen
- Er zijn altijd veel oppaskindjes 
 in ons huis
- Ik rijd in een Kia Picanto
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Persoon 9
- Ik ben een man
- Ik voetbal in het eerste van Viola
- Ik verzorg de gymlessen op de basisschool
- Ik ben er één van een tweeling
- Mijn opa was een bekende lokale weerman

Persoon 10
- Ik ben een meisje
- Ons gezin bestaat uit 3 dochters, ik ben de oudste 
- Mijn opa was ooit burgemeester van Alphen
- Ik woon in dezelfde straat als mijn opa en oma
- Ik heb meegedaan aan Heel Baarle bakt 

Voetbal je nou wel of niet bij Viola, iedereen heeft diep in zijn hart 
het Viola gevoel zitten. Er zullen dan ook niet veel huishoudens in 
Alphen zijn die geen voetbal thuis hebben liggen. 

Daarom roepen we jullie team op om met jullie mooiste en meest 
favoriete voetbal naar Viola te komen. We verzamelen op speelveld 
1 om 13.55 uur om een teamfoto van de battelaars te maken. 
Uiteraard komen jullie niet alleen voor de foto...
Zorg dat je op tijd bent om de punten te behalen! 

De afgelopen maanden zijn er bij berichten die de BuurtBattle 
gepost heeft op social media 10 letters geplaatst. 
Deze letters vormen samen 1 woord van 10 letters. 

Welk woord kun je met deze letters vormen?
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De volgende locatie-opdracht is mede mogelijk gemaakt door 
Corpus Fysiotherapie 

Trek gemakkelijke kleding en 
schoenen aan en kom op het 
tijdstip dat staat vermeld in 
het tijdschema met 
3 personen, waarvan één 
adolescent, één vrouw van 
middelbare leeftijd en één 
mannelijke gepensioneerde 
naar de locatie van Corpus 
Fysiotherapie in Alphen.  

Wat is het verband tussen deze twee zinnen?

- IK KNIP MIJN PINK, IK HUIL
- STEF DE SWART GAAT ZATERDAG WEG

In 1899 werd AC Milan, een voetbalclub uit Italië, opgericht. 
Deze club behoort inmiddels tot de Europese en de wereld top: 
ze wonnen in 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 en 2007 de UEFA 
Champions League. Het Italiaans landskampioenschap hebben ze 
maar liefst 18 keer binnen weten te slepen, namelijk in 1901, 1907, 
1908, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 
1994, 1996, 1999, 2004 en 2011. 
De flaboyante Silvio Berlusconi was niet alleen de eigenaar van AC 
Milan, maar ook mediamagnaat en oud-premier van Italië. 

In Frankrijk bestaat een soortgelijke, controversiële 
voetballiefhebber. Welke “Berlusconi van Frankrijk” ging failliet, 
was minister en houdt ook nog eens van voetbal?
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14.25  3
14.30  4
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15.00  8
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15.30  12
15.35  13
15.40  14

15.45  15 
16.00  16 
16.05  17
16.10  18
16.15  19

  Tijdstip:             Team:                Tijdstip:             Team:              Tijdstip:              Team:  



Categorie Groen
Vragen 

Voor een nieuwe windmolen in Alphen wordt een stalen koker met 
een lengte van 200 meter gemaakt. 
De productie hiervan is te vroeg klaar en kan nog niet op de 
definitieve plaats geïnstalleerd worden. Daarom wordt deze 
tijdelijk weggelegd op het terrein van vv Viola. 

Deze komt evenwijdig aan de Chaamscheweg te liggen het 
eindpunt ligt tegen het kerkhof aan en het beginpunt gedeeltelijk 
voor de ingang van het sportpark. Pierre Kniknie komt tot de 
ontdekking, dat de stalen koker één meter de ingang van het 
sportpark blokkeert. 

Uit oogpunt van de veiligheid kan dit natuurlijk niet. De enige 
mogelijkheid om dit op te lossen is om de koker aan de kant van 
het kerkhof ietsjes op te tillen, zodat die aan de kant van de ingang 
van het sportpark precies één meter opschuift en zo de ingang 
weer geheel toegankelijk maakt. 

Hoeveel centimeter moet de stalen koker opgetild worden aan de 
zijde van het kerkhof om deze een meter te laten opschuiven? Dit 
op voorwaarde dat de stalen koker niet gaat doorhangen en dat 
het uiteinde aan de zijde van het kerkhof recht om hoog gaat. 

Sponsorvraag mede mogelijk gemaakt door 
Timmer- en montagebedrijf Wim Roovers

 
1.  Hoeveel jaren, maanden en dagen bestaat Timmer- en 
 montagebedrijf Wim Roovers vandaag?
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2.  Wat voor dag was het die dag van inschrijving bij KVK?
3.  Wat is de tweede handelsnaam van Wim Roovers en sinds 
 wanneer ?
4.  Welke onderscheiding of prijs en in welk jaar heeft 
 Timmer- en montagebedrijf Wim Roovers mogen ontvangen?
5.  Tot welke groep specialisten behoort Timmer- en 
 montagebedrijf Wim Roovers?

De volgende vraag wordt mede 
mogelijk gemaakt door 
Stichting Erbij 

Het afgelopen jaar hebben jullie 
tijdens de Buurtbattle mogen 
beleven hoe het is om met een 
beperking iets in elkaar te zetten. 
Dit jaar hebben we een nieuwe 
opdracht voor jullie. 

Voor ons is ‘toegankelijkheid’ erg 
belangrijk, en daarbij denken we 
onder andere aan aangepaste toiletten. Hieronder vinden jullie 
14 foto’s van openbare, aangepaste toiletten in Alphen. 

Aan jullie de opdracht om erachter te komen waar deze toiletten 
zich bevinden. Succes!
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De werkgroep feestavond (Annelies, Ruben en Jan W.) hebben ter 
voorbereiding op de Buurt Battle nieuwe frisdranken getest. 
Aan het eind van de avond willen ze alles wat er over is zo eerlijk 
mogelijk verdelen. 

Ze hadden dertig flessen fris gekocht. 
Tien flessen zijn helemaal leeggedronken, tien zitten er nog 
half vol en tien flessen zijn niet eens aangebroken. 
Het is de bedoeling dat ze alle drie evenveel flessen krijgen, 
maar ook evenveel frisdrank. Van de leverancier mogen ze  niet 
gaan gieten met de frisdrank. 

Hoe moeten ze dit oplossen?
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