
Alles Apart 

Alles Apart 

Week 1D 
 
K. Jansen 
Marlies van Dijk-de Roos 
New York 
de Verenigde Staten 
de Chinese winkels 
het Mexicaanse restaurant 
’s-Hertogenbosch 

’s-Gravenhage 
’s Zaterdags kan ik niet. 
's Maandags kan ik niet. 
beleven 
verblijven 
de sjoelschijven 
de postduiven 

de bankroven 
de gehaktstaven 
de vakantiehuizen 
de ontdekkingsreizen 
de kijkdozen 
de stokrozen 

 
 
Week 2D 
 
het theater 
de apotheek 
katholiek 
de thermometer 
de thermosfles 
de kathedraal 
de methode 

de bibliotheek 
het thema 
de python 
‘s zomers 
‘s ochtends 
‘s avonds 
‘s maandags 

‘s zondags 
de taxi’s 
de cobra’s 
de piano’s 
Marga’s trui 
Kees’ broek 

 
 
Week 3D 
 
de tweeën 
de reeën 
de knieën 
de calorieën 
de bacteriën 
de vegetariërs 
neuriën 

tweeëntwintig 
drieëndertig 
de ingrediënten 
de methode 
de thermosfles 
de thermometer 
de bibliotheek 

de apotheek 
thuis 
enthousiast 
de thee 
thans 
het thema 

 
 
Week 4D 
 
de mopperkont 
de overwinning 
het zwemdiploma 
de fietssleutel 
de kattenharen 
nazoeken 
het publiek 

de herrieschopper 
onmiddellijk 
het oefendictee 
allergisch 
fantastisch 
komisch 
logisch 

kritisch 
Olympisch 
de majesteit 
de nationaliteit 
de activiteit 
de universiteit 

 
 
Week 5D 
 
de chimpansee 
de chocola 
de capuchon 
de champignon 
de chauffeur 
de chef 
de douche 

marcheren 
de machine 
de lunch 
de camping 
de directeur 
de act 
Canada 

de reclame 
speciaal 
precies 
het procent 
december 
het circus 
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Week 6D 
 
de passagier 
de bagage 
de slijtage 
de giraffe 
logeren 
de lekkage 
de energie 

de garage 
het genie 
het horloge 
de rondvaartboten 
de bedrijven 
de avonturen 
de abonnee 

de verslaggever 
de directeur 
de medewerker 
nabijgelegen 
naderhand 
regionaal 

 
 
Week 7D 
 
het medelijden 
tevoorschijn 
bijvoorbeeld 
bijdehand 
vrijwillig 
het afscheid 
geheimzinnig 

de heimwee 
het seizoen 
de scheiding 
eigenwijs 
eindelijk 
het baby'tje 
het pony'tje 

het kettinkje 
het woninkje 
het fotootje 
het pyjamaatje 
het bureaulaatje 
het taxietje 

 
 
Week 8D 
 
officieel 
commercieel 
sociaal 
het materiaal 
de liniaal 
het filiaal 
ideaal 

eventueel 
het winkelcentrum 
de scooter 
de racefiets 
de elektriciteit 
de crimineel 
het cement 

de collectie 
de catalogus 
de kaartcontrole 
compleet 
de code 
het contact 

 
 
Week 9D 
 
tweeëntwintig 
drieënveertig 
de hygiëne 
de reünie 
de ruïne 
de bacteriën 
de koloniën 

de financiën 
de knieën 
de strategieën 
de industrieën 
financiële 
industriële 
bacteriële 

blinken – het blinkt 
stinken – hij stinkt 
zinken – hij zinkt 
zingen – hij zingt 
drinken – hij drinkt 
dringen – hij dringt 

 
 
Week 10D 
 
tel. 
z.o.z. 
s.v.p. 
o.a. 
info 
ong. 
km 

O.K. 
max. 
PS 
e.d. 
automobilist 
automatisch 
gauw 

auteur 
oudsher 
de houder 
ouderwets 
bouwen 
rouwen 
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Week 11D 
 
gevoelig 
de gezelligheid 
de gewoonte 
ontzettend 
de ontwikkeling 
verschillende 
verschrikkelijk 

de verhalenverteller 
de belofte 
de behandelkamer 
regelmatig 
het racewagentje 
de boekenlegger 
de goochelaar 

glimlachen 
regenachtig 
de vrachtwagen 
het bericht 
de trechter 
de chaos 

 
 
Week 12D 
 
de pad - de padden 
het pad - de paden 
de kabelbaan 
beleven 
de familie 
de glazenwasser 
Zwolle 

middelgrote 
namelijk 
allemaal 
het paadje 
het jaartje 
het speeltuintje 
het kleutertje 

het glijbaantje 
het schommeltje 
het draaimolentje 
het stangetje 
het bureautje 
het wasstraatje 

 
 
Week 13D 
 
de klasgenoten 
de geboortedatum 
de karaktereigenschappen 
de dromenvanger 
de ontdekkingsreiziger 
de verhalenverteller 
de roverhoofdman 

de toekomstmogelijkheid 
de toneelstukken 
samenwerken 
de hobby 
mysterieus 
sympathiek 
het type 

het experiment 
het excuus 
maximaal 
het aquarium 
de quiz 
quasi 

 
 
Week 14D 
 
de plantage 
de etage 
het genie 
de chantage 
de massage 
de vitrage 
de spionage 

de asperge 
de brandweer 
de handdoek 
gemiddeld 
de wand (muur) 
de want (handschoen) 
de slab 

het slib 
de club 
abnormaal 
de ambtenaar 
krap (strak, nauw) 
de krab (dier) 

 
 
Week 15D 
 
de discussie 
de actie 
het compliment 
de lucifer 
de cirkel 
de discipline 
concentreren 

het succes 
de circusact 
de beitel 
de leiding 
de geiser 
kapseizen 
bijvoorbeeld 

verwijderen 
de accijns 
verwijten 
eigenlijk 
het schrijfgerei 
de mogelijkheid 

 


