
 
 

Keuzegids	werkweken	2019/2020	
	

basis	3	/kader	3	/mavo	3	/havo	4	/	
vwo	4	/vwo	5	(versneld)	

	
	
	

                           Schotland                                              Zuid  Zweden/Denemarken  

                                        	Luxemburg/België/Duitsland																																																		Tsjechië	 	 	 	

	 	
	 Normandië	 	 	 								München	en	Zuid-Duitsland	
	
	



Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 

Het nieuwe schooljaar 2019/2020 is van start gegaan en nu wordt  aan jullie, de leerlingen van 
basis 3, kader 3, mavo 3, havo 4, VWO 4 en VWO 5 (versneld),  de  werkweek  keuzegids 
aangeboden. De werkweken vinden in  2020  plaats  in  week  26 (tussen 20 juni en 28 juni 2020).  
De vertrek- en aankomstdata kunnen per werkweek enigszins verschillen. 

 
Om jullie en je ouders een indruk te geven van het aanbod wordt voor de leerlingen op 
maandag 7 oktober 2019 een werkweekmarkt/informatieavond gehouden op het 
Stellingwerf College, waar van de diverse werkweken een presentatie wordt gegeven. 
Elke ronde kun je kiezen van welke werkweek je meer wilt weten. De werkweekmarkt 
is er om van elke werkweek een goede indruk te krijgen buiten de eerste informatie in 
dit boekje om. Tijdens de werkweekmarkt vinden er in verschillende lokalen 
presentaties plaats waar per bestemming het programma nog eens heel duidelijk wordt 
uitgelegd. Je kunt maximaal 2 presentaties bezoeken van ongeveer 20/25 minuten. 
Oriënteer je dus goed op de werkweekmarkt en met de informatie in dit boekje, om zo 
een goede keuze te kunnen maken. Je hebt de keuze waar je wilt kijken, maar vol is 
vol, dus dan kijk je eerst even bij een andere presentatie en ga je de volgende ronde 
naar je 1e keuze. Mocht je graag nog iets willen weten van een andere werkweek, loop 
daar dan nog even snel langs. Op de avond zelf staat duidelijk aangegeven waar welke 
bestemming zijn presentatie geeft. Zorg dat je hierbij aanwezig bent. Dit scheelt veel gedoe 
achteraf, want je kunt niet zomaar weer wisselen naar een andere werkweek (vaak zijn er 
al boekingen gedaan en dus kosten gemaakt). 
 
Hieronder de tijden. Kijk goed naar wanneer je wordt verwacht!!! 

 
Ronde 1: 19.00-20.00u VMBO-Basis 3 + VMBO-Kader 3 + Mavo 3 
 
Ronde 2: 20.15-21.15u Havo 4 + VWO 4 + VWO 5 (versneld) 

 

Je maakt een keuze voor de bestemming die je  interesse  heeft,  maar  ook  met  wie  je  gaat  is 
voor leerlingen belangrijk. Bedenk goed dat redenen als ruzie, of vriendje/vriendinnetje gaat 
met andere werkweek mee, niet geldig zijn om later nog te kunnen wisselen van werkweek! 
We proberen natuurlijk iedereen bij zijn/haar eerste  keuze  in  te  delen, maar dit lukt lang niet 
altijd. Als  dit niet  lukt,  dan proberen we de tweede keuze, enzovoort. Vaak vinden leerlingen het 
belangrijker dat ze met hun vrienden/vriendinnen in dezelfde groep zitten. Daar wordt dus ook met 
voorkeur naar gekeken. Denk wel goed na over je eerste, tweede en derde keuze. Je bent verplicht 
om de 2e en 3e keuze in te vullen, anders delen we je als laatste in. 

 
In deze gids staat aangegeven wat de kosten zijn en hoe de aanmelding en de spelregels voor 
toewijzing  verlopen.  Vervolgens  vind  je  een  omschrijving  van  iedere  werkweek  afzonderlijk. 
We streven ernaar om iedereen uiterlijk  maandagavond  7  oktober  2019  te informeren over 
hoe en wanneer je kunt inschrijven voor de werkweken.  
LET OP: het maakt niet uit wie als eerste inschrijft. Als je maar  inschrijft,  uiterlijk 
woensdag 16 oktober!!! 
Betrek je ouder(s)/verzorger(s) hierbij, aangezien je ook een keuze moet maken of je een 
annuleringsverzekering  wilt  afsluiten.  
Ook  moet er een kopie van een geldig paspoort of ID-kaart (geldig in juni 2020) worden 
ingeleverd bij de financiële administratie. 
Het is aan jou om een goede keuze te maken. Alvast succes daarbij. 
Namens alle begeleiders en werkweekcoördinatoren, 
Jan van der Wal (Coördinator werkweken) 

 
 

 



 
Informatie, regels en afspraken 

 

Voor wie: 
• Leerlingen uit b3, k3, mavo 3, havo 4 en vwo 4 en vwo 5 (versneld) 
• Leerlingen die al een werkweek hebben meegemaakt, mogen ook mee, maar het is niet verplicht. 
• Voor de thuisblijvers is er een alternatief programma. 
• De leerlingen mogen op alle werkweken intekenen. 

 
Wanneer: 

• In week 26, tussen 20 juni en 28 juni 2020 (sommige werkweken kunnen al op vrijdag 19 juni, of 
zaterdag 20 juni of zondag 21 juni vertrekken). 

 
Waar naar toe: 

1. Een hoge trektocht + outdoor activiteiten in Schotland. 
2. Actief sport en + cultuur in Tsjechië 
3. Het culturele en prachtige Normandië (aan de kust) 
4. De schitterende natuur en cultuur in Zweden en Denemarken 
5. Avontuur en cultuur in prachtig Luxemburg in combinatie met België en Duitsland 
6. Sportief, cultuur en hoge bergen in München en Zuid-Duitsland/Oostenrijk 

Meer informatie over deze werkweken lees je verderop in deze keuzegids . 

Hoe en wanneer opgeven / aanmelden: 
Er volgt zo spoedig mogelijk een mail met verdere informatie (uiterlijk maandag 7 oktober) 
 
De kosten en wanneer betalen: 

• Alle werkweken zijn even duur. Onderstaande prijzen zijn een reële inschatting(inclusief eten), 
maar met een marge van maximaal € 20,- - door bijvoorbeeld plotselinge verhoogde 
(transfer/accommodatie)kosten. 

• Er kan in termijnen worden betaald. 
• Hieronder een overzicht van de voorlopige kosten en de vastgestelde termijnbedragen per werkweek. 

 
Bestemming: 1e termijn 

15-11-2019 
2e termijn 
01-02-2020 

3e termijn 
01-03-2020 

4e termijn 
01-04-2020 

Totaal 

1. Schotland 100 euro 100 euro 100 euro 100 euro 400 euro 
2. Tsjechië 100 euro 100 euro 100 euro 100 euro 400 euro 
3. Normandië 100 euro 100 euro 100 euro 100 euro 400 euro 
4. Zweden/Denemarken 100 euro 100 euro 100 euro 100 euro 400 euro 
5. Luxemburg/België/Duitsland 100 euro 100 euro 100 euro 100 euro 400 euro 
6. München/Zuid-Duitsland 100 euro 100 euro 100 euro 100 euro 400 euro 



Hoe betalen: 
• Naar keuze kan er in één keer worden betaald of in termijnen. 
• Termijnen of het gehele bedrag kunnen worden overgemaakt op 

rekeningnummer NL-90-RABO-034.99.74.241 ten name van Stellingwerf College onder vermelding van 
‘werkweek 2020 + bestemming + naam leerling + klas 

 

 
Zijn er risico’s: 

• Een reisverzekering is bij de prijs inbegrepen. 
• NIET INBEGREPEN: een annuleringsverzekering. 

Wij bieden de mogelijkheid om via school een annuleringsverzekeringverzekering af te sluiten. 
Veel mensen hebben tegenwoordig een doorlopende annuleringsverzekering. Zij hoeven dus niet 
nog eens extra iets af te sluiten via school. Meer informatie  hierover  in de mail van volgende 
week met de link om je in te schrijven. 

 
Hoe worden de leerlingen ingedeeld: 

• Werkweken waarvoor onvoldoende belangstelling is, gaan niet door. 
• Iedereen krijgt zoveel mogelijk de eerste keuze toebedeeld en er wordt gekeken met wie je graag samen 

wilt reizen (voor leerlingen vaak nog belangrijker dan de bestemming). 
• Formulieren die afwijkend of onjuist zijn ingevuld worden eerst terzijde gelegd. 
• Als een werkweek een hogere inschrijving heeft dan er plaatsen zijn, kijken we naar de mogelijkheden 

voor een extra reis naar die bestemming. Is dit niet mogelijk, dan wordt er geloot, maar ook gekeken 
naar het mogelijk maken van andere werkweken. 

• Als je wordt uitgeloot, dan schuif je door naar de tweede keus op je formulier en eventueel naar de 
derde keus. 

• Alle deelnemers krijgen via de e-mail het formulier ‘definitieve aanmelding werkweek 2020’, waarop 
staat aangegeven bij welke werkweek je bent ingedeeld. 

• Na aanmelding en bevestiging door jezelf en je ouder(s)/verzorger(s) is de keuze definitief. 
 

Voorlichtingsavond: 
• Voor iedere werkweekbestemming wordt een (of meerdere) voorlichtingsavond(en) georganiseerd. 
• Leerlingen en ouders/verzorgers worden voor deze voorlichtingsavonden uitgenodigd (dit zal 

waarschijnlijk plaats gaan vinden in de periode april/mei/juni) . 
• De voorlichtingsavonden worden niet allemaal op dezelfde avond gehouden. Ze zullen plaatsvinden in 

de maanden voor de werkweek. Nadere informatie hierover volgt later. 
 

Voorbereiding, praktische opdrachten en handelingsdelen: 
• Voor enkele werkweken geldt dat leerlingen zich moeten voorbereiden (b.v. oefentochten voor 

wandelen/survival of het helpen maken van een programmaboekje) 
• Leerlingen kunnen als voorbereiding op de werkweek of tijdens de werkweek praktische opdrachten  

uitvoeren. Per werkweek verschillen de mogelijkheden. 
 

Niet meegaan: 
• Wie vindt dat hij/zij een goede reden heeft om niet mee te gaan, moet dit ook aangeven bij de digitale 

inschrijving. 
• Wie zich eerst opgeeft maar zich naderhand terugtrekt van deelname, wordt de dan reeds gemaakte 

kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook als je de deelname wordt ontzegd vanwege (wan)gedrag. 
Ook kunnen er extra kosten zijn, die in rekening gebracht worden als je switcht van werkweek (dit 
switchen, is overigens lang niet altijd mogelijk). 

• Voor die leerlingen, die al een werkweek hebben meegemaakt, geldt de deelnameverplichting niet. 
Andere leerlingen hebben voorrang bij dezelfde werkweekkeuze. 
 

· Voor de Thuisblijvers wordt een alternatief programma samengesteld. Veel succes bij het maken van een 
goede keuze



Werkweek	Schotland	2020	

Ben je een buitenmens, mag je graag in de natuur zijn of wil je weg van alle drukte, dan is dit de 
ideale werkweek voor jou. De werkweek is voor iedereen goed te doen als je maar over 
doorzettingsvermogen beschikt.  
 
De werkweek is van maandag t/m maandag. We gaan met busjes 
richting IJmuiden. Hier nemen we de boot naar Newcastle. Deze 
reis duurt ongeveer 14 uren. Op de boot beschikken we over 
slaaphutten en is er vertier voor iedereen o.a. live muziek, 
shows, winkels etc. etc. 
 

 
 
 
 
Na aankomst in Newcastle gaan we richting de Highlands in 
Schotland. Het landschap verandert hier van vlak naar alleen 
maar bergen met schitterende uitzichten. 
 
 

 
In deze week gaan we 2 a 3 bergen beklimmen/bewandelen waaronder de Ben Nevis (1343m). Dit 
is de hoogste berg van Groot Brittannië. De bergen die we beklimmen worden ook wel munroes 
genoemd. Een berg wordt een munroe genoemd als het hoger dan 900 meter is. Er zijn 284 
munroes in Schotland. 
 

 
 
Naast het wandelen gaan we ook andere activiteiten doen; 

- ATB fietsen 
- Treinreis maken vanuit Fort William over het bekende Harry Potter viaduct 
- watervallen bezoeken (Steall Falls)  
- Sluizenstelsel in Fort William bekijken. 

 
Ben je al nieuwsgierig naar de activiteiten google er vast rustig op los. Kom naar onze presentatie 
op maandag 7 oktober voor meer informatie. 
 
Namens de werkweekbegeleiding  
 



 

6-daagse reis Sport- en Cultuurreis Tsjechië 
 

  Zondag  21 juni:  
 

07:00 uur Vertrek naar Tsjechië. 
21:00 uur Nighttrail 

  Maandag  22 juni:  
 

10:00 uur Mountainbiken De heuvelachtige omgeving rond het plaatsje 
 Bozi Dar is perfect voor een sportieve mountainbiketocht 
14:00 uur Klimmen en abseilen 
 Op een bergwand zijn diverse klim- en abseilroutes uitgezet. 
  Onder leiding van kliminstructeurs ga je klimmen en abseilen.   
 Bezoek Vietnamese Markt in Potucky (soort Zwarte Markt) 

  Dinsdag 23 juni:  
 

10:00 uur Raften In 6-persoons rafts vaar je over de rivier de Ohre, 
14:00 uur High Rope Challenge Tussen de bomen zijn verschillende  
 touwbruggen, klimrekken, barrières en netten uitgezet.  
 Het parcours varieert in hoogte van 4 tot 12 meter.  
 Giant Swing (schommel op 16 meter hoogte) en Free Fall 
 Karlovy Vary Het schilderachtige stadje kreeg in de 18e  
 eeuw bekendheid als kuuroord voor de  hoge adel en trekt  
 jaarlijks veel toeristen. 

 
  Woensdag  24 juni:  

 
10:00 uur Mountain scooter 22 km afdalen op een grote step 
14:00 uur Duke Travelzone met: 

- Biatlonschieten Je leert om liggend met een biatlon- 
      geweer te schieten. Het doel staat op ca. 50 meter. 

- Tokkelen. Het tokkeltouw is 130 m lang en is over een  
       meer gespannen. 
20.00 uur Kampvuur met marshmallows 
  

  Donderdag  25 juni:  
 

11:00 uur Voormalig concentratiekamp Theresiënstadt. 
De Duitsers gebruikten Theresienstadt als modelstad voor de 
buitenwereld terwijl de stad dienstdeed als concentratiekamp  
voor Joden die naar Auschwitz moesten. 

14:00 uur Bezoek aan Praag de Tsjechische hoofdstad met een rijke  
 geschiedenis, prachtige gebouwen en monumenten. 
20:00 uur Rondvaart op de Moldau inclusief diner aan boord 
22:00 uur Einde van de rondvaart. 
00:00 uur Vertrek richting Nederland 

 
  Vrijdag   26 juni:  
 

11:30 uur Verwachte terugkomst in Oosterwolde  
 



 

Werkweek Normandië  

Ook	dit	jaar	kun	je	weer	kiezen	voor	een	werkweek	naar	Normandië.	Een	week	
waarin	je	langs	een	heleboel	historische	plekken	komt	uit	het	verre	en	minder	
verre	verleden.	
Wat	we	allemaal	gaan	bezoeken:	

Le	Mont	Saint	Michel.	Dit	kleine	rotsachtige	eilandje	met	ommuurde	vesting	en	
schitterend	klooster	is	al	tijden	de	trots	van	Frankrijk.	Tijdens	eb	kun	je	het	
eiland	te	voet	bereiken.	Dat	gaan	we	ook	doen,	een	mooie	wadloop	wandeling	
met	uitzicht	op	de	Saint	Michel,	met	kans	om	zeehonden	te	zien	en	we	hebben	
onderweg	lol	met	drijfzand.	
Invasiestranden.	We	zullen	langs	een	aantal	plekken	gaan	die	een	belangrijke	rol	
hebben	gespeeld	tijdens	de	invasie	van	de	geallieerde	troepen	in	Normandië.	
Onder	andere	een	indrukwekkend	bezoek	aan	de	Amerikaanse	begraafplaats	en	
een	bezoek	aan	een	360	graden	film	over	de	invasie	staan	op	het	programma.	
Dinan.	Dit	prachtig	gelegen	middeleeuwse	stadje	gaan	we	verkennen	
doormiddel	van	een	speurtocht.	Een	middeleeuws	kasteel,	grote	delen	van	de	
originele	stadsmuur	en	leuke	winkelstraatjes	worden	aangedaan.	
Saint	Malo.	Een	badplaats,	dat	voor	meer	dan	70%	verwoest	is	tijdens	de	2e	WW.	
Het	is	na	de	oorlog	weer	opgebouwd,	overwegend	in	de	oorspronkelijke	18e-
eeuwsestijl.	Hier	kun	je	genieten	van	het	prachtige	zandstrand,	of	shoppen	in	het	
leuke	centrum.	
Ook	een	sportief	uitje	staat	op	het	programma.	Maar	of	dat	nou	een	golfclinic	wordt	
zoals	de	vorige	werkweek	Normandië	of	een	kano/	mountainbike	tocht	wordt	ligt	nog	
aan	de	plek	waar	we	verblijven. 	

	
Waar	we	verblijven	
De	oplettende	lezer	had	het	al	opgemerkt:	het	is	nog	niet	helemaal	zeker.	Wat	wel	
zeker	is:	het	wordt	een	camping	met	stacaravans/	chalets	en	zwembad.	In	die	
stacaravan	zit	je	met	een	klein	groepje	waar	je	ook	een	aantal	van	je	maaltijden	zelf	
mag	verzorgen.	De	ingrediënten	krijg	je	van	ons,	de	bereiding	is	aan	jullie	zelf.		
	
We	vertrekken	zondagochtend	vroeg	en	zullen	vrijdagochtend	weer	terug	zijn.	

	
	



Zuid Zweden & Denemarken 
 

Na een zeer geslaagde werkweek naar Zweden en Denemarken vorig jaar, bieden we uiteraard deze 
werkweek weer aan. 
Wat gaan we allemaal doen: 

- We	gaan	naar	de	steden	Malmö,	Helsingbörg	en	uiteraard	Kopenhagen.	
- We	verblijven	in	huisjes	aan	het	strand	in	Zuid	Zweden	
- We	verplaatsen	ons	per	bus,	boot,	kano,	en	lopend	
- We	maken	een	spectaculaire	tocht	op	een	rib	boot	
- We	doen	een	Elanden	Safari	(waar	je	ze	echt	kunt	aanraken)	
- We	maken	een	kampvuur	bij	het	strand. 	
- We	maken	zelf	ons	eten,	maar	gaan	ook	uiteten.	
- We	laten	jullie	zien	hoe	de	Vikingen	leefden.	
- We	maken	een	wandeltocht	door	de	prachtige	natuur,	met	een	uniek	uitzicht.	
- We	sluiten	af	met	een	bezoek	aan	attractiepark	Tivoli.	

   	

De steden Malmö en Helsingbörg ontdekken we aan de hand van een wandeling met gids 
of een puzzeltocht. 
Kopenhagen is de hoofdstad van Denemarken en daar gaan we de laatste dag naartoe om de 
stad te ontdekken. Hier gaan we een boottocht maken en komen langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden. Daarnaast heb je vrije tijd om te gaan shoppen en gaan we naar het 
attractiepark Tivoli (midden in het centrum van Kopenhagen). 
Verder willen we jullie de schitterende natuur en cultuur laten meemaken die Zweden en 
Denemarken rijk is. We gaan een kanotocht maken, een heuse Elanden safari doen en een 
wandeling door een heuvelachtig terrein (tocht van ongeveer 45 minuten waar goed  schoeisel  
nodig  is) met prachtige uitzichtpunten en een bijzondere ervaring. 
Ook gaan we met een rib boot op zee varen (wat onvergetelijk is). Het kan zijn dat we dan 
zeehonden, dolfijnen of zelfs walvissen spotten. 
Overal waar je komt zie je (nog steeds) de invloeden van de Vikingen.  Uiteraard  willen  we 
jullie  ook laten meemaken hoe het was in die tijd. 

 
We vertrekken per bus op zondagochtend 21 juni en reizen donderdag in de late avond en 
nacht weer terug. We komen vrijdag rond 09.00u weer in Oosterwolde aan. 
 

 
 

 



 

Luxemburg 
     2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 22 juni: 
We vertrekken met de bus naar Luxemburg, maar eerst gaan we naar het 
Circuit de Spa Franchorchamps. We voelen ons net Max Verstappen, want we 
krijgen een rondleiding achter de coulissen. Daarna bezoeken we de watervallen van 
COO. Vervolgens gaan we naar de camping Fuussekaul in Heiderscheid Luxemburg. 
Hier verblijven we 4 nachten in een stacaravan. Na het installeren van onze spullen 
in de caravan is het hoog tijd om te gaan barbecueën.  
 
Dinsdag 23 juni: 
Een dagje vertoeven in de oudste stad van Duitsland. We gaan naar Trier. 
                            
                                            We gaan de stad verkennen. Ook een boottocht staat op                                                                                                                  
                                            het programma. De middag gebruiken we voor vrije tijd                                       
                                            en te eten. 
 
 
 
                                               
Woensdag 24 juni: 
Keuzeprogramma in de ochtend: kanoën, mountainbiken, minigolf, klimpark 
 
 
 
 
                   Of                            Of                                          Of  
      
 
Kasteel bezoek in de middag. En ’s avonds zelf pizza bakken op de camping 
 
Donderdag 25 juni: 
                                                     
Gehele dag in de stad 
Luxemburg 
Cultuur/vrije tijd 
 
 
 
Vrijdag 26 juni: 

Fantastische afsluiting in Phantasialand 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
Werkweek	Zuid-Duitsland	inclusief	de	stad	München,	
overnachten	in	huisjes	van	Center	Parcs	(Park	Allgäu).	
Programma:		

- Bezoek	stad	München,	stad	van	voetbal,	cultuur,	oktoberfest	en	plezier.	Je	
gaat/kan	naarAllianz	Arena	(rondleiding	in	het	hypermoderne	voetbalstadion	
van	Bayern	München),	Olympisch	Park,	Mariënplatz,	Königplatz,	Biergarten,	
BMW-museum	en	showroom,	enzovoort).	Een	stad	die	héél	veel	te	bieden	heeft	
en	voor	iedereen	wat	wils.	

- Bezoek	aan	concentratiekamp	Dachau.	In	2020	staan	we	stil	bij	75	jaar	vrijheid	
en	hoe	toepasselijk	is	het	om	daar	op	zeer	indrukwekkende	wijze	bij	stil	te	staan	
en	te	‘ervaren’	hoe	het	er	in	een	concentratiekamp	aan	toe	is	gegaan.	

- Bezoek	aan	Neuschwanstein.	Dit	bekende	en	meest	mooie	sprookjeskasteel	ligt	
prachtig	middenin	de	bergen	en	is	van	binnen	geheimzinnig	mooi	en	verrassend.	

- Zügspitze,	de	hoogste	berg	van	Duitsland.	We	gaan	de	lucht	in	(met	kabelbaan)	
naar	zo’n	2962meter	hoogte,	waarvandaan	we	een	fantastisch	uitzicht	hebben	en	
je	(als	je	durft)	op	een	platform	kan	staan	boven	de	afgrond…	

- De	Bodensee.	Op	een	half	uurtje	van	onze	fantastische	accommodatie	ligt	de	
Bodensee.	Hier	gaan	we	actief	bezig	(op	en	om	het	water)	en	bezoeken	we	het	
gezellige	stadje	Lindau	waar	je	uiteraard	even	zelf	de	tijd	krijgt	om	op	ontdekking	
te	gaan	en/of	souvenirs	(of	wat	anders)	in	te	slaan	in	de	gezellige	winkeltjes.	

	
Vervoer	en	accommodatie:	
We	gaan	met	de	bus	naar	Zuid-Duitsland,	waar	we	zullen	overnachten	in	prachtige	
huisjes	van	Center	Parcs,	Park	Allgäu	(je	kunt	even	googlen	natuurlijk…..)	
We	nemen	zo	veel	mogelijk	het	eten	en	drinken	al	mee,	want	jullie	mogen	in	ieder	geval	
3	avonden	zelf	koken	in	de	huisjes.	
Het	leuke	van	park	Allgäu	is	dat	er	ook	heel	veel	activiteiten	te	doen	zijn	op	het	park,	
met	als	topper	het	overdekte	subtropisch	zwemparadijs	(met	glijbanen,	wildwaterbaan,	
bubbelbaden,	enz)	waar	we	natuurlijk	sowieso	1	avond	gezellig	gaan	zwemmen.	
	
 
		
	


