Vragen Wedstrijd Website V.R.I.E.N.D.E.N.
1. De V.R.I.E.N.D.E.N. zijn herhaaldelijk op reis geweest in Duitsland. Eén keer
gingen we naar Luxemburg, maar we logeerden op Duits grondgebied
(Burg Bollendorf,2013). Met de Cruise (2017) zijn we in Hamburg geweest.
Maar bij twee andere gelegenheden waren we NIET op reis in Duitsland,
maar hebben we tijdens een activiteit met de Duitse grens geflirt. Een
keer per boot, een keer met de bus.
In weke jaren en tijdens welke reizen was dit?

2. De V.R.I.E.N.D.E.N. zijn ooit in de buurt van Phantasialand beland. Wat
hebben we daar bezocht?

3. De V.R.I.E.N.D.E.N. hebben bij herhaling oesters verkocht. Ze gingen die
zelf halen in Normandië. In welke gemeente of stad en bij welk bedrijf?

4. Luc Van Asch heeft tijdens Rotselaar Kermis zijn pols gebroken toen hij
materiaal van de V.R.I.E.N.D.E.N wou evacueren. In welk jaar, en was het
zijn linker- of zijn rechterpols?

5. De V.R.I.E.N.D.E.N. hebben ooit een ‘stagiair’ gehad die tijdens een
activiteit met hen mee liep, in een geel hesje. Vandaag is hij een
belangrijk figuur in Rotselaar. Wie was dit, in welk jaar en bij welke
activiteit?

6. Jaren geleden zijn de V.R.I.E.N.D.E.N. met Lindencars op dagtrip geweest.
Een dagtrip die ze zelf niet organiseerden. Bij de terugkeer naar Rotselaar
moesten ze 45m op iemand wachten, maar zijn dan toch maar zonder die
persoon vertrokken. Welke uitstap en in welk jaar?

7. De V.R.I.E.N.D.E.N. zijn barmhartige Samaritanen. In welk jaar hebben ze
de grootste inwoner van Rotselaar nieuwe kleren gegeven?

8. Sinds 2012 organiseren de V.R.I.E.N.D.E.N. elk jaar een brunch. Normaal
eind oktober of in de loop van november. In 2020 is er geen brunch
omwille van covid19 beperkingen. Maar er is ook één jaar waarin er
afgeweken is van het normale tijdstip waarop de brunch georganiseerd
werd. Welk jaar en waarom?

9. De V.R.I.E.N.D.E.N. hebben iets met bootjes en treinen. Tijdens twee
uitstappen hebben ze een rit gemaakt met een stoomtrein. In welke jaren
en bij welke activiteit?

10.
Hoeveel verschillende nationaliteiten zijn er vertegenwoordigd bij
‘ONZE VRIENDEN’?
11.
Schiftingsvraag : Hoeveel foto’s, filmpjes, kaarten en afbeeldingen
staan er op de website?
Opgelet :
a. de linken (= vierkante of rechthoekige blauwe
doorverwijzingen), de kleine emojicons in de teksten en het logo van de
V.R.I.E.N.D.E.N tellen NIET mee.
b. De wit-gele pijlen tellen wel mee.

Een tip : in de vorige versie van de site stonden ongeveer 4000
afbeeldingen. Maar in deze versie zijn het er nu VEEEEEL meer.

Succes !

