Welkom bij onze 55+ weken.
Fijn dat u weer op de camping bent en de 55+ weken met ons mee viert! Wij hebben er zin
in, twee weken die in het teken staan van elkaar ontmoeten, gezelligheid maar ook door
sportiviteit en actief bezig zijn!
Misschien dat u hier voor het eerst bent of u dat u al eens vaker geweest bent: wij heten u
van harte welkom en we hopen met elkaar een fijne tijd samen te hebben .
Mocht u vragen hebben dan kunt u deze gerust stellen:
- ’s morgens bij de receptie of in de kantine tijdens de activiteiten.
- ’s avonds tijdens de activiteiten in de kantine; dan is er ook altijd een van ons
aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
’s Avonds bij de activiteiten krijgt u de koffie gratis aangeboden.
Let u er wel op dat er voor de maaltijd en/of uitstapjes een opgavelijst klaarligt. Heeft u
dieet wensen, laat het ons even weten. De opgave lijsten liggen op de bar van de kantine.
Voor de activiteiten geldt: vol = vol!
Het betalen van de activiteit kunt u van tevoren doen ’s ochtends tijdens de
openingstijden van de kantine tussen 10-12.00 uur.
Geniet van de tijd bij ons op de Oldemeyer!
Gerard & Loes Zomer
Rosieta Venema zal er ook dit jaar weer bij zijn. Zij zal bij de meeste activiteiten aanwezig
zijn en neemt de leiding op haar.

 Infogids met de belangrijke telefoonnummers en tips krijgt u bij aankomst.
Heeft u deze niet gehad dan kunt u de infogids ophalen bij de receptie.
Bij noodgevallen of dringende zaken die niet kunnen wachten totdat de
receptie open is dan kunt u het storingsnummer bellen:
06 – 45 36 69 07





Internet per dag € 2,50 en per week € 10,00 voor 1 gebruiker.
De internetcode kunt u ophalen tijdens de openingstijden van de receptie.
Openingstijden receptie: 9.00 tot 12.30 ( s middags gesloten)
Openingstijden kantine maandag – vrijdag : tijdens activiteiten
Zaterdag 1 september van 09.00-18.00 uur, frituur is aan
Zaterdag 9 september 10.00-12.00 en van 15.00-18.00, (kleine zaal)frituur is
aan
En tijdens de activiteiten ’s avonds vanaf 19.30 uur

 Fietshuur: € 9,00 per dag en € 35,,00 per week.

Zaterdag 1 september
15.00 uur- 18.00 uur: de kantine is open.
De caravan ingericht of caravan geplaatst en zijn de koffers al uitgepakt? De frituur staat
aan zodat u bij ons een heerlijke patat met snack kunt bestellen, deze kunt u dan
meenemen naar de caravan of u gaat het opeten samen met een drankje in de kantine.
20.00 uur: Welkomstavond met spel in de kantine.
Vanavond is de ontmoetingsavond en de nieuwe gasten mogen zich voorstellen. We
nemen het programma ook even door zodat u weet wat er in deze weken allemaal staat te
gebeuren.
U kunt zich vanavond ook inschrijven voor de uitstapjes of maaltijden, let op de uiterste
opgave datum voor de diverse activiteiten. Te laat inschrijven betekent niet meegaan.
Bij alles geldt: wanneer u zich heeft ingeschreven rekenen we er ook op dat u mee gaat/of
deelneemt aan de activiteit.
Wilt u ook op tijd de activiteiten betalen? Dit kan elke ochtend bij de receptie of tijdens
openingstijden van de kantine of elke avond in de kantine voor begin van de activiteit.
Vanavond hebben we ook een spel voor u, we hopen jullie allemaal te zien en te
verwelkomen!

Nog even na borrelen met een speciaal biertje of een overheerlijke snack of
superlekker softijs? Of een snack meenemen naar de caravan of tent.. het kan
allemaal

Zondag 2 september
De kerkdiensten die u kunt bezoeken staan vermeld in de Toren (De krant van Hardenberg
en omstreken) deze kunt u verkrijgen in de kantine. Ook hangt deze pagina met diverse
diensten op het aanplakbord naast de deur van de receptie.
Mocht vervoer naar de kerk voor u een probleem zijn, dan kan vervoer geregeld worden.
U kunt dat melden bij de leiding of bij ons, een van ons is ‘s avonds altijd in de kantine
aanwezig.
19.30 uur: Zondagavondzang in de kantine
In de pauze hebben we voor u een lekker kopje koffie.

Maandag 3 september
9.00 – 12.30 uur: Markt in Hardenberg
De markt in Hardenberg is tot 12.30 uur. Een markt met veel leuke kraampjes, stoffen,
groente en diverse andere zaken. Let erop dat in het centrum van Hardenberg overal
betaald parkeren is. Voor het politiebureau linksaf, kunt u parkeren met een parkeerschijf
(max. 2 uur).
Ook rijdt er een buurtbus vanaf de camping.
De tijden van de buurtbus staan vermeld op het bordje bij de weg of aangeplakt aan de
kantine.
11.00 uur: Sjoelen in de kantine.
In deze 2 weken gaan we verschillende keren
sjoelen.
Wie haalt de hoogste punten? We tellen alle
keren bij elkaar op.
Tijdens de afscheidsavond wordt de
winnaar/winnares bekend gemaakt.

14.00 uur: er ligt een fietstocht met knooppunten voor u klaar.
De tocht gaat langs allerlei bedrijven en er zijn ook rustpunten bij vermeld.
Kortom een echt mooie tocht die Rosieta een keer gemaakt heeft.

20.00 uur: Actief in de kantine
Vanavond gaan we samen puzzelen! We gaan in groepjes van alles oplossen, van een
puzzel tot een rebus, loop rond en los alles op. Kom naar de kantine om de hersenen eens
even flink te kraken en een gezellige tijd te hebben samen.
Afgelopen juni hebben we dit ook gedaan en er is enthousiast nagedacht, “overlegd” etc.
Het was voor herhaling vatbaar.

Vanavond een heerlijk “explosion” softijsbeker met topping en saus? Fudge en
gezouten caramel is de favoriet van Loes, welke vindt u het lekkerst?

Dinsdag 4 september
10.00 uur: Crea ochtend in de kantine.
In de kantine kunt u vanochtend creatief bezig zijn. We gaan er weer iets moois van
maken, misschien hebt u het voorbeeld of de afbeelding hiervan zien staan op de bar in de
kantine?
De kosten voor de materialen zijn € 10,00 incl. een kop koffie/thee met wat lekkers.
Opgeven voor maandag 3 september 12.00 uur. Opgave minimaal 5 pers.
13.30 vertrek naar de beeldentuin in Marienheem
Marienheem (gemeente Raalte) is omgeven door bossen en hei en heeft een prachtige
parkachtige tuin.
Deze 3 ha grootte aangelegde tuin heeft vele doorkijkjes en vijverpartijen in glooiende
gazons, boompartijen en boomgaard.
Op de vele terrassen kun je genieten van de uitzichten en de tentoongestelde beelden en
objecten van de vele kunstenaars
De galerie biedt naast de schilderijen ook plaats voor kleinere sculpturen en beelden in
brons, natuursteen en glas van verschillende kunstenaars.
Naast de beeldentuin kunt u ook in de antiekwinkel rondkijken en eventueel wat kopen.
We rijden zo veel mogelijk met elkaar mee, vul even op de lijst in met wie u mee
Opgeven voor maandag 3 september 12.00 uur
kosten 12,00 pp incl. koffie of thee met een heerlijk gebakje
19.30 Persoonlijke Modeshow voor camping de Oldemeyer van Kamstmode in
Hardenberg
Kamstmode heeft speciaal voor onze dames een modeshow georganiseerd! Eerst zullen
verschillende kledingstukken worden geshowd door de modellen, daarna is er alle tijd om
zelf tussen de kleding te kijken in de winkel. De verkoopsters staan klaar om tips te geven
over kleuren, pasvormen en verschillende stijlen. Vandaag is de kans om dingen te passen
die u normaal niet zo snel zou pakken, de verkoopsters kijken graag met u mee.
De officiële modeshow werd niet meer georganiseerd, en omdat wij er speciaal naar
vroegen organiseren ze een persoonlijke avond voor ons, echt leuk!
Om 19.15 uur vertrekken we met auto’s, laten we zoveel mogelijk samen rijden.
Kosten zijn € 3,00 per persoon. Opgeven voor maandag 3 september 12.00 uur.
20.00 uur: voor de mannen en de dames die niet meegaan hebben we spelletjes en de
grote sjoelbak staan en we gaan een workshop hout doen, jullie mogen vogelkastjes voor
de meesjes timmeren. Het schijnt dat mezen houden van de processie rups, dus dat is dan
mooi meegenomen.
Kosten per nestkastje 7,50 euro

Vanavond staat ook de frituur aan voor een lekkere warme snack.

Woensdag 5 september
08.00 uur : ochtendwandeling met Loes of Gerard
We gaan samen door de bossen/heide lopen
We lopen ongeveer ruim een uur, daarna sluiten we af met een kopje koffie op het terras.
Bij regen gaat de wandeling niet door.
10.00 uur: Sjoelen in de kantine.
In deze 2 weken gaan we verschillende keren sjoelen.
Wie haalt de hoogste punten? We tellen alle keren bij elkaar op.
Tijdens de afscheidsavond wordt de winnaar/winnares bekend gemaakt.
14.00 uur Jeu de boules op de Sperwer.
Het spel jeu de boules kent u misschien al, en anders kunnen we het u altijd uitleggen.
Heeft u zelf het spel jeu de boules? Neemt u deze dan mee? Er is deze weken 4x jeu de
boules zodat u ook een keer kan missen.

20.00 uur BINGO in de kantine.
We gaan gezellig bingo spelen met elkaar, 3 kaartjes kosten
€3,00 euro. Denkt u eraan om een pen of potlood mee te
nemen?
(Heeft u nog wat lekkers of iets leuks dat als prijsje kan mee
doen? U kunt dit ’s avonds inleveren bij de bar of bij de
leiding, hiervoor spelen we een bonusronde).

Vanavond kunt u een drankje, een heerlijke sorbet of
ander ijsje bestellen bij de ijsbar.

Donderdag 6 september
10.00 uur: Dagtocht met de fiets inclusief lunch.
Om 10.00 uur vertrekken wij met de auto en fietsendrager naar Ommen, daar parkeren
wij bij de brug, al bekend voor velen, voor een fietstocht in de mooie omgeving van
Ommen en de Lemelerberg.
Wij gaan lunchen om ong 12.30 uur op camping de Eskamp. De lunch kost €10,00 euro per
persoon. Neem zelf wat extra drinken mee voor onderweg, ook is het verstandig om
ervoor te zorgen dat de accu van een eventuele elektrische fiets goed is opgeladen.
Zorg voor eigen vervoer en fietsendrager.
Heeft u dit niet, meldt dit dan even bij Rosieta, dan gaan we kijken of we een oplossing
kunnen verzinnen.
Wilt u niet meefietsen maar wel gezellig mee lunchen, zet dit dan erbij op de lijst.
Wij geven u dan het adres van de camping zodat u er zelf heen kunt gaan en wel met ons
mee kunt lunchen.
We fietsen ong. 35/40 km.
Opgeven voor dinsdag 4 september 20.00 uur.

18.00 uur: Een heerlijk menu in de kantine of kleine zaal.
U kunt kiezen uit drie menu’s, varkenssaté, kipsaté of een gehaktbal. Alle menu’s zijn met
lekkere frietjes en een salade incl. keuze uit 1x een drankje, wijn, bier of fris.
Opgeven voor woensdag sept. 12.00 uur, niet opgeven betekent ook dat u niet kunt meeeten.
Kosten zijn €10,00. Incl. drankje (opgave min 10 pers)

20.00 uur: Muziekavond met Gerton
Een bijzondere gevarieerde avond met muziek, samenzang etc.
Gerton neemt zijn accordeon ook mee.

Vanavond staat de frituur ook aan..

Vrijdag 7 september
10.00 uur Crea in de kantine
In de kantine kunt u vanochtend creatief bezig zijn. We gaan er weer iets moois van
maken, U kunt kiezen tussen verschillende dingen, kom naar de kantine en doe mee.
De kosten voor de materialen zijn € 10,00 incl. een kop koffie/thee met wat lekkers.
Opgeven voor woensdag 5 sept. 12.00 uur. Opgave minimaal 5 pers.
10.00 uur: Jeu de boules op de Sperwer.
Doet u weer gezellig mee met een potje jeu de boules?
U bent van harte welkom!

13.30 uur: vertrek naar Royal music Hall in Lemele
We krijgen hier een uitleg en een concert van dhr. Heutinck zelf.
We zijn hier eerder geweest, maar de groep heeft een briefje ingeleverd dat er we prima
nog een keer (paar keer zelfs 😊 ) heen konden gaan.
Entree incl.koffie , drankje en een hapje €10 .00 euro
Dhr. Heutinck wil graag op tijd weten hoeveel koek en hapjes hij moet bestellen.
Opgave lijst ligt op de bar.
Opgeven voor woensdag 5 sept. 12.00 uur, let op de uiterste inschrijftermijn.

20.00 uur: Spel 1- 100 in de kantine, kom allemaal en doe mee.
Wie weet kent u dit spel van de televisie, het lijkt er in elk geval op.

Blijf rustig even napraten onder het genot van een heerlijk ijsje, drankje of een
“explosion” ijs met topping,: keuze uit fudge, choco, nootjes,
stroopwafelkoekjes, smurfen, smarties en daarbij een saus naar keuze
Vraag Gerard naar zijn favoriet..

Zaterdag 8 september
Openingstijden ‘t zaaltje 10.00-12.00 en van 15.00-18.00
Vanwege een kraamfeest is de kantine gesloten voor de gasten tot ongeveer ruim 15.00
uur, u kunt terecht in het kleine zaaltje voor een praatje, krant, koffie etc.
Tips voor vandaag :
• Gezellig winkelen in het mooie centrum van Hardenberg.
• Bij de Baander kunt u heerlijke streekproducten kopen. De winkel is gevestigd in
de prachtige historische stadsboerderij in hartje centrum van Hardenberg aan de
Krommesteeg.
• Wolwinkel voor de Sier in Hardenberg.
Adres: Middenpad 5 (nabij het Linnenhuys en Beijer Bloemen)
• Open monumentendag: kijk op de site welke monumenten open zijn.
• Dalfsen proeft:
Op 8 sept vanaf 10.00 uur staat het hele dorp Dalfsen en wijde omgeving van
Dalfsen op zijn kop en bij het bedrijf Runderen van Rechteren bent u van harte
welkom op het bedrijf te bezichtigen.
15.00 – 18.00 uur: De frituur is aan...
U kunt een snack of een patatje halen in de kantine (of in de kleine zaal als er een feest is
in de kantine) om mee te nemen naar de caravan.
Vanavond is de kantine niet open, wel is er een mooie zangavond in Hardenberg:
19.30 uur Samen zingen in de Höftekerk in Hardenberg
Met Herman Boerman, orgel, Klaasjan Pullen, saxofoon,Mariska Schragen, sopraan
Entree gratis, na afloop koffie
Gratis parkeren onder gemeente huis Hardenberg

Zondag 9 september
De kerkdiensten die u kunt bezoeken staan vermeld in de Toren (De krant van Hardenberg
en omstreken.) deze kunt u verkrijgen in de kantine. Ook hangt deze pagina met diensten
op het aanplakbord naast de deur van de receptie.
In de kandelaarkerk Heemse is er vandaag avondmaal.
Mocht vervoer naar de kerk voor u een probleem zijn, dan kan vervoer geregeld worden.
U kunt dat melden bij de leiding, die ’s avonds altijd in de kantine aanwezig.
19.30 uur: Zondagavondzang in de kantine.
.
Ook hebben we voor u in de pauze een lekker kopje koffie.

Maandag 10 september
9.00 – 12.30 uur: Markt in Hardenberg.
Er is vanochtend weer markt in Hardenberg tot 12.30 uur.
Een markt met veel leuke kraampjes, stoffen, groente en diverse andere zaken.
Wel is er in het centrum van Hardenberg, overal betaald parkeren. Alleen bij de
brandweergarage kunt u uw auto gratis neerzetten, maar dat is wel een eindje lopen.
11.00 uur: Sjoelen in de kantine.
U kunt gaan sjoelen in de kantine. Wie haalt de hoogste punten? We
tellen alle keren bij elkaar op.
Tijdens de afscheidsavond wordt de winnaar/winnares bekend gemaakt
14.00 uur: Jeu de boules op de Sperwer.
Doet u weer gezellig mee met een potje jeu de boules?
U ben van harte welkom om mee te spelen.
20.00 uur: Levend Bingo en diverse woordraadsels in de kantine
We gaan levend bingo doen en Rosieta heeft weer allerlei woordraadsels bij elkaar
gezocht zodat we na de pauze even kunnen puzzelen.

Blijf gerust even om gezellig na te praten, of om een ijsje of een drankje te
nuttigen.

Dinsdag 11 september
9.30 vertrek Dagtocht: met oa huifkar, bowlen, workshop en lunch!
We rijden eerst naar Schoonoord, Slenerweg 118, 7848 AK .We rijden zoveel mogelijk met
elkaar mee, geef even aan bij wie je in de auto zit of wanneer je geen vervoer hebt.
Daar gaan we in huifkarren en rijden een rit door de bossen, je mag ook zelf mennen!
Daarna hebben in het park Hunzedal een lunch met soep, broodjes met koffie/thee/jus
d’orange/melk.
Na de lunch mogen de dames een workshop bij Tuin en Hof doen: een bloemstukje maken
in een lantaarn, dit isen erg mooie workshop. Rosieta was erg enthousiast wat ze bij Tuin
en Hof doen. Ze hebben evt. ook andere opties begreep ik van Rosieta.
De heren en de dames die niet een workshop willen doen, mogen tegenover Tuin en hof
een uur bowlen bij het park de Hunzedal.
Daarna gaan we gezamenlijk weer naar huis, we rijden zoveel mogelijk mee.
Workshop aantal pers minimaal 10, max 20 pers.
Bowlen min 15 pers., max 25 pers. Geef je dus op tijd op.
Kosten zijn voor dit alles bij elkaar : 35,00 pp, incl. lunch, huifkar, workshop of bowlen.
Geef je op in de lijst: zet er duidelijk bij of je meedoet met de workshop of dat je gaat
bowlen. Opgeven voor maandag 10 sept. 10.00 uur
18.00 uur: Heerlijk menu in de kantine of kleine zaal.
U kunt kiezen uit drie menu’s, burger-, twee kroketten-, gehaktbal. Alle menu’s zijn met
lekkere frietjes en een salade incl. keuze uit 1x een drankje, wijn, bier of fris.
Opgeven voor maandag 10 sept. 12.00 uur, niet opgeven betekent ook dat u niet kunt
mee-eten.
Kosten zijn €10,00. Incl. drankje (opgave min 10 pers)
20.00 uur: Koperblazersorkest
Het regionaal vrijetijds orkest is opgericht in december 1988.
Het begon met een paar mensen maar is uitgebreid naar een
mooi orkest. Ze kennen geen leeftijdsgrens. Er wordt door hen
regelmatig opgetreden en vanavond mogen wij ze hier op de
Oldemeyer verwelkomen. Komt u ook luisteren en genieten?
Na het optreden houden we een collecte voor de onkosten van
het orkest.

Vanavond staat ook de frituur aan voor een lekkere warme snack.

Woensdag 12 september
9.30 uur verzamelen bij de kantine:
Natuur museum Rheeze-Marke met speurtocht en vogelbingo
Hier willen we om 10.00 uur starten 😊
We gaan hier wandelend of op de fiets erheen, het is een klein museum met veel
opgezette dieren die hier in de omgeving leven. Gastvrouw Gea kan hier enthousiast over
vertellen, ze heeft een puzzelspeurtocht om te maken en we gaan met zijn allen een
vogelbingo doen, hoe dat precies gaat zal Gea dan vertellen.
Kosten incl. 2 koffie met een plak eigengebakken cake , puzzeltocht en vogelbingo 6,50
Opgeven voor maandag 10 september 12.00 uur.
14.00 uur: Jeu de boules op de Sperwer.
Doet u weer gezellig mee met een potje jeu de boules?
U ben van harte welkom om mee te spelen.

20.00 uur BINGO in de kantine.
We gaan gezellig bingo spelen met elkaar.
3 kaartjes kosten 3,- euro. Denkt u eraan om een pen mee te nemen?
(Heeft u nog wat lekkers of iets leuks? Dan kunt u dit ’s avonds inleveren bij de bar of bij
de leiding, hiervan spelen we een bonusronde.)

Nog even een ijsje of een drankje? We zijn er voor u.

Donderdag 13 september
08.00 uur : ochtendwandeling met Loes of Gerard
We gaan samen door de bossen/heide lopen
We lopen ongeveer ruim een uur, daarna sluiten we af met een kopje koffie op het terras.
Bij regen gaat de wandeling niet door.
10.00 uur: Crea ochtend in de kantine.
In de kantine kunt u vanochtend creatief bezig zijn. We gaan er weer iets moois van
maken, U kunt kiezen tussen verschillende dingen, kom naar de kantine en doe mee.
De kosten voor de materialen zijn € 6,00 incl. een kop koffie/thee met wat lekkers.
Opgeven voor dinsdag 11 sept. 12.00 uur. Opgave minimaal 5 pers.
13.00 uur Fietstocht, ong. 35-40 km
Samen met Rosieta fietsen we een prachtige tocht door de omgeving. Ondertussen weten
we dat we toch elke keer weer verrast worden dat Rosieta een leuke tocht voor ons kan
bedenken.
18.00 uur: afscheidsdiner in de kantine met schnitzel
Wij koken weer een twee-gangendiner voor u, laat u maar verrassen door een heerlijk
hoofdgerecht met een lekker nagerecht. Ondertussen weten velen van u dat we lekker
koken en het is erg gezellig om met zijn allen te eten.
Opgeven voor uiterlijk dinsdag 11 september 16.00 uur, niet opgeven betekent ook dat u
niet kunt mee-eten. Lijst ligt op de bar. Kosten zijn €15,00. Incl. 1 drankje. (opgave min 15
pers)
20.00 uur: Afscheidsavond in de kantine.
Vanavond is het alweer de laatste avond van deze 55+ weken.
Ook kunt u zelf een bijdrage leveren d.m.v. een anekdote, gedicht, stukje etc.
Wilt u dit van tevoren bij Rosieta opgeven?
Wanneer Rosieta er op een avond niet is, mag u het ook aan ons doorgeven.
Traditie is dat we altijd gebak bestellen op de afscheidsavond.
Graag opgeven uiterlijk voor dinsdag 11 sept 22.00 uur als u ook een gebakje wilt. Kosten:
€2.50 p.p. Gebak serveren we dan bij het tweede kopje koffie.
Uiteraard kunt u ook een overheerlijke gehaktbal bestellen ipv het gebakje.
De gehaktbal wordt dan in de derde pauze geserveerd.
Opgave lijst ligt op de bar.

Openingstijden
Kantine
De kantine is open tijdens de activiteiten
kijk hiervoor in het programmaboekje.
Zaterdag: zie 1 en 9 september
Mini-shop: in deze weken gesloten, op aanvraag tijdens de openingstijden van
de kantine kunt u even ‘shoppen’

Receptie
Maandag – vrijdag
09.00 uur- 12.30
de receptie is ’s middags gesloten, wilt u hier rekening mee houden?
Zaterdag

09.00-17.00 uur ’s middags va 15.000 via kantine aanmelden.

Het kan zijn dat we in deze weken ook veel in de kantine zijn, dus wanneer er niemand ‘s
ochtends bij de receptie of op de bel reageert loopt u dan even naar de kantine?
Let op: Alleen voor storingen, ehbo of zaken die niet kunnen wachten tot de receptie
open is, mag u ons bellen op storingsnummer: 06 – 45 36 69 07

15-29 juni 2019 zijn er weer 55+ weken:
Komt u ook?
Gods zegen toegewenst, en tot ziens!
Een hele goede reis morgen of zaterdag toegewenst.
Gerard & Loes, Eline, Marloes en Rosieta

We hopen u D.V. in september 2014 of in juni 2015 weer te zien

Quizvragen:
1. Noem een appel die je beter niet kunt eten.
2. Hoeveel maal kun je 5 aftrekken van 25?
3. Wat was de hoogste berg voor de Mount Everest werd ontdekt?
4. Wat is groen en vliegt door de lucht?
5. Wat is bruin en vliegt door de lucht?
6. Het is geel en kan mooi zingen.
7. Wat kun je nooit als ontbijt eten
8. Wat zegt een kamikazepiloot tegen zijn leerling?
9. Wat is vol gaten en houdt toch water vast?
10. Hoeveel maanden hebben 30 dagen in een jaar?
11. Wat kun je alleen houden als je het hebt gegeven aan iemand anders?
12. Wat komt van de trap af maar beweegt niet?
13. In welke provincie ligt de plaats Amerika?
14. Van welke presentator zijn de legendarische woorden Oant Moarn?
15. Waar ben je bang voor als je arachnophobia hebt?
16. Wanneer werd de laatste Elfstedentocht verreden?
Op de afscheidsavond zullen we de antwoorden bekend maken.

