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Week 1E 
 
Beste onbekende, 
Groeten van Sarah 
Tim de Vries 
Sarah van der Meer 
België 
de Belgische bonbons 
de Noord-Hollandse kinderen 

Pasen 
de paasvakantie 
Moederdag 
het Suikerfeest 
het campinkje 
het fotootje 
het tostietje 

het taxietje 
het baby’tje 
het pony’tje 
het tv’tje 
het dvd’tje 
het sms’je 

 
 
Week 2E 
 
het konijnenhok 
het kippenhok 
de pannenkoek 
de kersenboom 
het bessensap 
de erwtensoep 
de koeienvlaai 

de zonneschijn 
beregoed 
de keuzevrijheid 
‘s nachts 
‘s ochtends 
‘s winters 
‘s zomers 

‘s maandags 
de lama’s 
de paraplu’s 
de taxi’s 
Kees’ mobiele nummer 
Hans’ boek 

 
 
Week 3E 
 
de glazen schalen 
de papieren servetjes 
het zilveren bestek 
de houten lepels 
de gouden vorkjes 
de koperen munten 
de katoenen hemden 

de tinnen soldaatjes 
de kristallen bol 
de theorieën 
de calorieën 
de melodieën 
drieëntwintig 
tweeënzestig 

de bacteriën 
neuriën 
de vegetariërs 
de ingrediënten 
Tsjechië 
Oekraïne 

 
 
Week 4E 
 
de hondentrainer 
de bejaardenverzorger 
de fruitteler 
de kunstschilder 
de KNO-arts 
de IT-medewerker 
de groenteboer 

de chocolademaker 
de groepsleider 
de doktersassistent 
de tennisleraar 
de advocaat 
de pottenbakker 
de horlogemaker 

de fotograaf 
de garnalenvisser 
de radiopresentator 
de vuurtorenwachter 
de reclametekenaar 
de automonteur 

 
 
Week 5E 
 
de liniaal 
het materiaal 
sociaal 
speciaal 
ideaal 
commercieel 
financieel 

officieel 
principieel 
actueel 
feliciteren 
de lucifers 
de ambulance 
het medicijn 

het dialect 
de discussie 
exact 
het succes 
concentreren 
het accent 

 
  



Alles Apart 

Alles Apart 

Week 6E 
 
de treincoupé 
het café 
het comité 
privé 
oké 
de scène 
de misère 

de crème 
de gêne 
de enquête 
de paniek 
de baron 
het talent 
het adres 

agressief 
de manier 
het plafond 
het patroon 
de wijkagent 
de agenda 

 
 
Week 7E 
 
de kerstvakantie – Kerstmis 
Dat is in het noorden van Spanje. 
Dat is in het midden van Spanje. 
Dat is in Midden-Spanje. 
Dat is in Noord-Spanje. 
Dat is een Spaanse stad. 
't Hotel was versierd. 

's Ochtends gingen we vroeg weg. 
familie De Bruin 
Daan de Bruin 
fantastisch 
komisch 
logisch 
persoonlijk 

onmiddellijk 
ordinair 
spectaculair 
het sanitair 
het meubilair 
de miljonair 

 
 
Week 8E 
 
het mysterie 
het symbool 
de pyjama 
de yoghurt 
typisch 
het systeem 
de hypnose 

de jury 
cynisch 
de mix 
expres 
het aquarium 
het radiootje 
het logeetje 

het muziekprogrammaatje 
het buiginkje 
het storinkje 
het sfeertje 
het tijdmachientje 
het modeshowtje 

 
 
Week 9E 
 
België – een Belg 
Duitsland – een Duitser 
Colombia – een Colombiaan 
Marokko – een Marokkaan 
China – een Chinees 
Zuid-Afrika – een Zuid-Afrikaan 
Turkije – een Turk 

de paardenmarkt 
de strippenkaart 
de zakenreis 
de pannenkoek 
de NS-reiziger 
de 60-plusser 
de OV-chipkaart 

het weekendretour 
de stroopwafel 
de zonnebril 
de Koninginnedag 
de Hemelvaartsdag 
de stationsklok 

 
 
Week 10E 
 
NL 
t.b.v. 
e.d. 
o.a. 
p. 
tv 
info 

m.b.t. 
blz. 
m.u.v. 
milieuvriendelijk 
elektronisch 
het meubilair 
de installatie 

de veiligheid 
regelmatig 
de kwaliteit 
de beschadiging 
de afstandsbediening 
het beeldmateriaal 
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Week 11E 
 
althans 
de apotheker 
de bibliothecaris 
sympathiek 
thans 
de theelepel 
het thema 

theoretisch 
de thermostaat 
de videotheek 
thuis 
de thriller 
het overgewicht 
weggevallen 

bescheiden 
de overbevolking 
de vermoeidheid 
vergeetachtig 
de ontdekkingsreiziger 
de ontmoeting 

 
 
Week 12E 
 
de paardenstal 
het klassenuitje 
het hazelnotenijs 
de rijstepap 
de dorpsstraat 
het chocolade-eitje 
het chocolade-ijs 

de cacaoboon 
de tegenprestatie 
de chocolaterie 
de chef 
de charme 
de machine 
het chocoladeproduct 

de chipolatapudding 
de champagne 
chanteren 
het genie 
de stage 
de fabricage 

 
 
Week 13E 
 
de intuïtie 
egoïstisch 
naïef 
pinguïn 
de ruïne 
de ideeën 
de theorieën 

discussiëren 
de mee-eter 
na-apen 
terwijl 
zwijgzaam 
tegelijk 
tijdens 

de vijand 
het winterseizoen 
de puberteit 
de eigenschap 
bereiken 
verspreiden 

 
 
Week 14E 
 
de centrifuge 
de collage 
de stage 
de energie 
het privilege 
logeren 
charmant 

chic 
de chirurg 
de capuchon 
de machine 
organiseren 
het congres 
de ontslagen 

het gevolg 
de aanvraag 
de tijdschriften 
de schooldag 
het kiesrecht 
de rechtspraak 

 
 
Week 15E 
 
het duwtje 
het chocolaatje 
het individuutje 
het kopietje 
het frisbeetje 
het overtredinkje 
het cafeetje 

het dvd'tje 
het pony'tje 
het A4'tje 
nauwelijks 
applaudisseren 
benauwd 
de astronaut 

de fraude 
de inhoud 
de schooljufrouw 
bijhouden 
de toeschouwer 
houten 

 


