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Melkweg
De Melkweg ligt in de stad Leerdam.
Het is een gezellige straat.
In dit boekje leert u een paar families kennen.
Dit zijn ze:

Jal en Noor Aras
Ze wonen op Melkweg 2.
Hun kinderen zijn al volwassen. 
Jal en Noor hebben twee kleinkinderen.
Jal en Noor zijn geboren in Marokko.

Lin en Wen Kam 
Ze wonen op Melkweg 4.
Ze zijn in China geboren.
Ze hebben een zoon. Hij is 15 jaar.
Wen en Lin hebben een winkel.

Jet van Beek en Kojo Owosu
Ze wonen op Melkweg 6.
Kojo is in Ghana geboren. 
Hij is nog niet zo lang in Nederland.
Jet is Nederlandse.

Elif en Ozan Yilmaz
Zij wonen op Melkweg 11.
Ze hebben drie kinderen.
Het jongste kind is 16 en de oudste is 22.
Elif en Ozan zijn geboren in Turkije.
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1 Wakker

Dit eerst

Wat betekenen deze plaatjes, denkt u? 

Vragen

1  Waarom kan Jal niet slapen?
 a Hij denkt na over een afspraak met de huisarts.
 b Hij denkt na over problemen op zijn werk.
 c Hij is nog niet moe.

2 Welk advies geeft Noor?
 a Ze zegt dat Jal ander werk moet zoeken.
 b Ze zegt dat Jal minder moet denken.
 c Ze zegt dat Jal naar de huisarts moet gaan.

3 Wie moet de problemen oplossen, vindt Jal? 
 a De huisarts
 b Jal zelf
 c Noor
 
4 Kijk naar het laatste plaatje. 
 Wat gaat Jal morgen doen?
 a Hij gaat ander werk zoeken.
 b Hij gaat een afspraak met de huisarts maken. 
 c Hij gaat een afspraak met zijn baas maken.

a. ...
b. ...
c. ...

Hallo!
?
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Slaap je nog niet, Jal?

Nee, ik lig te denken.

De huisarts? Die kan de 
problemen van de fabriek 
toch niet oplossen?

Het zijn mijn proble-
men. Ik moet ze zelf 
oplossen. Dat heb ik 
altijd gedaan.

Goed, Noor. Je hebt 
gelijk. Ik maak morgen 
een afspraak. En nu ga 
ik proberen te slapen.

Jal, je hebt  hulp nodig. 
Als je met iemand praat, 
dan voel je je beter. En 
dan slaap je misschien  
ook beter.

Nee. Maar hij kan je 
wel helpen.

???

Je ligt zo vaak wakker in de 
nacht. Dat kan zo niet 
langer. Ik vind dat je met 
iemand moet gaan praten. 
Ga naar naar de huisarts, 
Jal.

Het gaat niet goed met de fabriek. Ik ben 
zo bang dat ik mijn baan kwijtraak. En 
hoe moet het dan verder? Maar het werk 
is ook zo zwaar. Ik ben zo moe en ik heb 
zo’n pijn in mijn rug. Ik ben ook zo bang 
dat ik dit werk niet lang meer kan doen.

Waar denk je aan?

In dit verhaal praten Jal en Noor met elkaar.
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Taken

1

Welk woord past in de zin?

1  je nog niet, Jal?
 a Slaap
 b Slaapt
 c Slapen

2 Waar  je aan?
 a denk
 b denkt
 c denken

3 Wat  je doen?
 a gaan
 b ga
 c gaat

4 Waarom kun je niet  ?
 a slaap
 b slaapt
 c slapen

2

Maak vier goede zinnen. Gebruik een woord uit iedere kolom. 
Denk ook aan de punt.

Jal
Jal en Noor

is
zijn
heeft
hebben

wakker
problemen

.

1 

2 

3 

4  

a. ...
b. ...
c. ...



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Wat doet u als u niet kunt slapen?

ken ik woord komt van

slapen

denken

de fabriek

de baan

kwijtraak kwijtraken

zwaar

de pijn

wakker

de huisarts

altijd

oplossen

de hulp

beter goed

je hebt gelijk

proberen
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2 Wie helpt?

Dit eerst

1 Moet je problemen altijd zelf oplossen, vindt u?
2 Vindt u het moeilijk om over problemen te praten?

a. ...
b. ...
c. ...

Vragen

1 Welk probleem heeft Jet?
 a Ze heeft te weinig geld.
 b Ze is vaak bang.
 c Ze mist haar familie.

2 Welk probleem heeft Elif?
 a Haar kleinkind is erg druk.
 b Ze kan niet slapen.
 c Ze wordt gauw boos.

3 Welk probleem heeft Kojo?
 a Hij durft niet naar buiten.
 b Hij kan niet slapen.
 c Hij mist zijn familie.

4 Lin is bang om naar buiten te gaan. 
 Wat kan ze het beste doen?
 a Ze kan het beste binnen blijven.
 b Ze kan het beste naar de huisarts gaan.
 c Ze moet het probleem zelf oplossen.

5 Jet wil naar het bureau voor maatschappelijk werk. 
 Heeft ze een verwijsbriefje nodig?
 a Ja, ze moet eerst naar de huisarts.
 b Nee, ze heeft geen verwijsbriefje nodig.
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Wie helpt?
Iedereen heeft wel eens problemen. 
Maar soms zijn de problemen te groot om ze zelf op te lossen.

Als je grote problemen hebt, wat moet je dan doen?

1 De huisarts
Met alle problemen kunt u eerst naar de huisarts gaan. 
De huisarts zal naar u luisteren. 
Als het nodig is kan de huisarts u een verwijsbriefje geven. 
Hij stuurt u dan naar de persoon die u het beste kan helpen.

2 Maatschappelijk werk
U kunt ook naar het maatschappelijk werk gaan. 
U hebt hiervoor geen verwijsbriefje van de huisarts nodig. 
In iedere stad is een bureau voor maatschappelijk werk. 
In elke plaats hebben deze bureaus andere namen. 
U kunt bij de gemeente vragen hoe het bureau voor maatschappelijk werk in uw 
woonplaats heet.

De kleinzoon van Elif is erg 
druk. Hij wordt vaak erg 
boos en slaat en bijt zijn 
zusje en broertje.

Jet moet nog veel rekeningen betalen. 
Haar geld is helemaal op. Ze heeft geld 
geleend van haar broer. Dat moet ze 
ook nog teruggeven. Jet weet niet hoe 
ze haar problemen op moet lossen.

Lin voelt zich vaak ineens heel erg 
bang. Ze durft niet meer in de bus en 
ook niet naar de winkel. Ze begrijpt zelf 
niet hoe het komt.

Kojo mist zijn familie en vrienden 
in Ghana heel erg. Soms heeft hij 
nergens zin in en kan hij alleen 
maar huilen. Hij weet niet meer of 
het goed was om naar Nederland 
te komen.

Jal heeft problemen op zijn 
werk. Hij moet daar steeds 
aan denken. Daardoor kan 
hij niet slapen.



10 Melkweg: Omgaan met problemen

Taken

1

Lin heeft een afspraak met de huisarts. Kijk in de agenda van Lin.

1 Op welke dag is de afspraak?   

2 In welke maand is de afspraak?   

3 Wat is de naam van de huisarts?   

2 

Jet heeft een afspraak bij het maatschappelijk werk. Kijk naar het kaartje.

4 Op welke dag is de volgende afspraak? 

5 In welke maand is de afspraak?   

6 Hoe laat is de afspraak?    

maandag 3
werken

dinsdag 4
werken

woensdag 5
11 uur Jet

april

donderdag 6
9.15 dokter Bergman

vrijdag 7
Elif is jarig
werken
zaterdag 8
Jal en Noor komen eten

zondag 9

april

Lingestad
Maatschappelijk Werk

Graspark 17
4143 MW Leerdam

Uw volgende afspraak is op:

dag datum tijd

woensdag 27-4 9:45 



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Weet u de naam van het bureau voor maatschappelijk werk in uw woonplaats?
2 Als u het niet weet, zoek het dan op.
 U kunt het ook bij de gemeente vragen.
3 Zoek ook het adres op.

ken ik woord komt van

problemen het probleem

geleend lenen

de broer

op

durft durven

mist missen

druk

luisteren

het verwijsbriefje

het bureau

het maatschappelijk werk

de woonplaats
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3 Hardlopen maakt blij

Dit eerst

1 Kijk naar het plaatje. 
 Hoe voelen de vrouwen zich?

2 Welke woorden kent u om te zeggen hoe iemand zich voelt?

 blij     

   

   

Vragen

1 Welk gevoel hoort bij een depressie?
 a Een gelukkig gevoel  
 b Een gelukkig gevoel   
 c Een somber gevoel

2 Wen wil beginnen met hardlopen. Hoe moet hij dat doen?
 a Hij moet eerst gaan zwemmen of fietsen. 
 b Hij moet stukjes wandelen en hardlopen.
 c Hij moet zo hard mogelijk lopen.

3 Elif is vaak somber. Ze wil wel sporten, maar ze wil niet hardlopen.
 Wat kan ze het beste doen?
 a Een keer per week zwemmen 
 b Elke dag een uur wandelen
 
4 Ozan gebruikt medicijnen omdat hij een depressie heeft.
 Hij gaat hardlopen. Kan hij nu met de medicijnen stoppen?
 a Ja, het is goed als hij met de medicijnen stopt.
 b Nee, hij moet die medicijnen altijd blijven gebruiken.
 c Nee, hij moet eerst met zijn huisarts gaan praten.

a. ...
b. ...
c. ...
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Deze tekst komt van internet.

Hardlopen tegen depressie
Wat is een depressie?
Van elke vijf Nederlanders krijgt er één te maken met een depressie. 
Deze mensen voelen zich moe en somber. Ze hebben nergens zin in. 
Vaak hebben ze problemen met slapen. 
Ze vinden het ’s morgens moeilijk om weer op te staan. 
Ze voelen zich bijna nooit echt blij of gelukkig.

Wat kun je eraan doen?
Depressie is een ziekte. 
Je moet dan ook naar de huisarts gaan 
als je je lange tijd erg somber voelt. 
Maar je kunt zelf ook iets doen: ga hardlopen.

Waarom hardlopen?
Als je hardloopt, maken je hersenen een stof. 
Die stof zorgt voor een blij en gelukkig gevoel. 
Je werk en de andere dingen in je leven lijken minder zwaar of moeilijk. 
Je voelt je rustiger en je slaapt beter.

Hoe vaak moet ik hardlopen, en hoe lang?
Je moet drie keer per week een half uur hardlopen. 
Vaker is ook goed. 
Doe het in het begin rustig aan. 
Begin met stukjes wandelen en stukjes hardlopen. 
Na een tijdje kun je wat langer hardlopen. 
Je kunt ook lid worden van een hardloopgroep. 
Kijk dan bijvoorbeeld op www.starttorun.nl.

Ik houd niet van hardlopen, kan ik ook iets anders doen?
Je kunt het beste een sport kiezen die zorgt dat je hart sneller gaat kloppen. 
Je kunt dus ook gaan fietsen of dansen. 
Wandelen of zwemmen kan ook, maar hierbij gaat het hart niet zo snel kloppen. 
Je kunt dan wat vaker en wat langer sporten, bijvoorbeeld elke dag een uur.

Ik gebruik medicijnen voor mijn depressie. 
Kan ik daarmee stoppen als ik ga hardlopen?
Sommige onderzoekers zeggen dat hardlopen net zo goed werkt als medicijnen. 
Maar u moet niet zomaar met uw medicijnen stoppen. 
Dat moet u altijd met uw huisarts overleggen. 
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Taken

Lees de woorden een paar keer door. 
Kijk dan op de klok. 
Lees de woorden snel. 
Hoe lang heeft u erover gedaan?
Aantal seconden   

Oefen nog een paar keer.
Kijk dan weer op de klok. 
Gaat het nu sneller?
Aantal seconden   

Doe de oefening na een week nog een keer. 
Hoe lang heeft u er nu over gedaan?
Aantal seconden   

vijf
moe
zin
vaak
weer
nooit
blij
erg
zelf
stof
werk
zwaar
voelt
slaapt
uur
sport

maken
voelen
somber
nergens
slapen
vinden
moeilijk
huisarts
vaker
rustig
stukjes
tijdje
langer
beste
kiezen
sneller

depressie
problemen
gelukkig
hardlopen
hersenen
bijvoorbeeld
sommige
overleggen
onderzoekers
medicijnen

Tip
Lees na deze oefening de tekst 
nog een keer. 
Het lezen gaat nu makkelijker. 
Daardoor begrijpt u meer.



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Doet u aan sport?

Ja:  
2 Welke sport doet u?
3 Wat vindt u fijn aan sporten?

Nee: 
2 Waarom sport u niet?
3 Welke sport lijkt u wel leuk?

ken ik woord komt van

de depressie

somber

ze hebben nergens zin in

hardlopen

zwaar

moeilijk

de hersenen

het gevoel

rustiger rustig

het hart

kloppen

fietsen

dansen

wandelen

zwemmen

medicijnen het medicijn

overleggen
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4  Leila en Majnoen

Dit eerst

1 Wat ziet u op dit plaatje?
2 Wat betekent dat meestal?

Vragen

1 Hoe oud zijn Leila en Majnoen aan het begin van het verhaal?
 a Majnoen is volwassen, maar Leila is nog een kind.
 b Ze zijn bijna volwassen.
 c Ze zijn kinderen.
  
2 Waarom praat Majnoen niet met de andere jongens over de meisjes? 
 a Dat vindt hij niet netjes.
 b Hij vindt de andere jongens niet aardig.
 c Hij denkt alleen aan Leila.

3 Waarom mag Majnoen niet met Leila trouwen?
 a De vader van Leila is boos op Majnoen.
 b Leila is al getrouwd.
 c Leila moet thuisblijven en haar moeder helpen.

4 Waarom eet Majnoen niet meer?
 a Omdat hij boos is.
 b Omdat hij bang is.
 c Omdat hij verdrietig is.

5 Waarom kan niemand Majnoen helpen?
 a Majnoen heeft geen familie om hem te helpen.
 b Majnoen is boos op zijn familie.
 c Majnoen heeft te veel verdriet.

  

a. ...
b. ...
c. ...
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Leila is een lief, stil meisje van zeven jaar.
Ze zorgt voor de geiten van haar vader en speelt en lacht met de andere kinderen. 
Majnoen is twee jaar ouder. Hij woont in hetzelfde dorp als Leila. 
Hij vindt Leila erg lief en is graag bij haar.

Leila en Majnoen worden ouder. 
Leila is niet meer buiten de met geiten. Ze helpt haar moeder thuis.
De oudere jongens kijken naar de meisjes en praten over de meisjes. 
Maar Majnoen niet. Majnoen denkt alleen aan Leila.

Majnoen maakt gedichten over Leila, zijn liefde.
Leila is nog te jong om te trouwen, maar Majnoen kan wachten. 
Hij kust de muren van het huis waar Leila woont.
Hij kust de grond waarop Leila loopt.
Maar hij kust Leila niet. Hij wacht op haar.
Hij maakt zijn gedichten en vertelt aan iedereen hoeveel hij van haar houdt.

De jaren gaan voorbij. Nu is Leila oud genoeg om te trouwen.
Majnoen trekt zijn mooiste kleren aan en gaat naar de vader van Leila.
Hij vraagt of hij met Leila mag trouwen.
Maar de vader van Leila wordt woedend.
Hij zegt: Je hebt over Leila gepraat. Je hebt overal haar naam genoemd. 
Dat mag niet, dat is een schande!
Nooit mag jij met Leila trouwen!
Leila moet van haar vader trouwen met een andere man.

Majnoen kan Leila niet vergeten. 
Hij eet niet meer en wordt erg mager.
Hij wast zich niet meer en wordt erg vies.
Hij loopt rond in de woestijn en laat zijn gedichten horen.
Majnoen wordt gek van verdriet.
Zijn familie kan hem niet helpen.
Majnoen hoort hun stemmen niet als ze tegen hem praten.
Hij hoort alleen de stem van Leila in zijn hart.
Majnoen sterft, alleen in de woestijn.

Het verhaal van Leila en Majnoen is heel oud. Het komt uit Iran. 
Maar het is ook in veel andere landen bekend.
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Taken

1

Lees de tekst een paar keer hardop.
Kijk dan op de klok.
Kunt u het binnen 1 minuut?

Majnoen kan Leila niet vergeten. 
Hij eet niet meer en wordt erg mager.
Hij wast zich niet meer en wordt erg vies.
Hij loopt rond in de woestijn en laat zijn gedichten horen.
Hij wordt gek van verdriet.
Zijn familie kan hem niet helpen.
Majnoen hoort hun stemmen niet als ze tegen hem praten.
Hij hoort alleen de stem van Leila in zijn hart.
Majnoen sterft, alleen in de woestijn.

2

Lees de tekst nog een keer.
Welke woorden zijn weg?
Als u het niet weet, kunt u hierboven kijken.

Majnoen kan Leila  vergeten. 
Hij eet niet meer en wordt erg .
Hij wast zich niet meer en wordt erg .
Hij loopt rond in de woestijn 
en laat zijn gedichten horen.
Hij wordt  van verdriet.
Zijn familie kan hem niet .
Majnoen hoort hun stemmen niet 
als ze tegen hem .
Hij  alleen de stem van Leila in zijn .
Majnoen sterft, alleen in de woestijn.



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Wat vindt u van het verhaal van Leila en Majnoen?
2 Majnoen mag niet trouwen met Leila. Wat vindt u daarvan?
3 Kent u ook een verhaal over twee mensen die niet mogen trouwen? 
 Vertel dit verhaal aan iemand.

ken ik woord komt van

het meisje

zorgt voor zorgen voor

de geiten de geit

speelt spelen

lacht lachen

kust kussen

de muren de muur

de grond

wacht wachten

de jaren het jaar

voorbij

trouwen

de kleren

woedend

vergeten

mager

gek

het verdriet



Woorden woorden woorden
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Oefening 1

1 Jal kan niet  .

2 Hij is al uren  .

3 Hij heeft  in zijn rug .

4 Zijn werk is heel erg  .

5 Hij kan het beste naar de  gaan.

Oefening 2

Wat is het tegengestelde?

1
2
3
4
5
6

altijd
beter
druk
somber
zwaar
mager

blij
dik
licht
nooit
slechter
rustig

Oefening 3

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5
6

Dit doe je soms op een feest
Hiervoor heb je oren nodig
Dit doe je in het water
Dit doe je op de fiets
Hiervoor doe je je sportschoenen aan
Dit doen kinderen vaak, maar volwassenen niet

dansen
fietsen
hardlopen
luisteren
spelen
zwemmen

Vul in

huisarts
pijn

slapen
wakker
zwaar
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Oefening 4

1 Jet heeft een groot  .

2 Ze kan het niet  .

3 Haar geld is helemaal  .

4 Ze wil geld   van haar broer.

5 Maar ze  het niet te vragen.

6 Jet heeft echt  nodig.

7 Daarom gaat ze naar het  .

Vul in

Vul in
Oefening 5

1 Ik ben Kojo.

 Ik heb een zus en een  .

2 Ze wonen in Ghana en ik  hen erg.

3 Ik  heel vaak aan hen.

4 Ik  wel vrolijk te blijven.

5 Je kunt het beste blijven  .

6 Maar soms ben ik somber en heb ik  .

Oefening 6

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5
6

Hier werken veel mensen
Dit doet je hart
Het heeft 365 dagen
Heel erg boos
Heb je nodig om te denken
Stad of dorp waar je woont

het jaar 
de fabriek
de hersenen
kloppen
woonplaats
woedend

durft
hulp

lenen
maatschappelijk werk

op
oplossen
probleem

broer
denk

lachen
mis

nergens zin in
probeer



22 Melkweg: Omgaan met problemen

Oefening 7

1 Leila is een lief . 

2 Ze zorgt voor de  van haar vader. 

3 Majnoen wil met Leila  .

4 Hij  al jaren op haar.

5 De jaren gaan maar langzaam  .

6 Majnoen mag niet met Leila trouwen.

 Maar hij kan haar niet  .

7 Hij wordt  van verdriet.

Vul in

Vul in
Oefening 8

1 Ozan is erg somber en hij heeft nergens zin in. 

 Dat is een naar  .

2 Elif zegt dat hij naar de  moet gaan.

3 Ozan zegt: Je hebt  . 

 En hij maakt een afspraak.

4 De dokter zegt dat Ozan een  heeft.

5 Nu krijgt hij  .

6 Hij gaat ook elke dag een uur  .

7 En Elif  goed voor hem.

8 Ozan voelt zich al wat  .

9 Maar hij mag niet met de medicijnen stoppen. 

 Dat moet hij eerst met de huisarts  .

geiten
gek

meisje
trouwen

wacht
vergeten

voorbij

depressie
gelijk 

gevoel
huisarts

beter
medicijnen
overleggen

wandelen
zorgt 
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Oefening 9

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Van links naar rechts
1 Majnoen wordt gek van ...
2 Broeken, truien, rokken
3 Een huis heeft een dak en vier ...
4 Heel boos
5 Verliezen
6 Zoenen
7 Werk
8 Het zit in het lichaam en het klopt
9 Niet makkelijk
10 Kantoor
11 Ga je lopen of ... ?
12 Het kind wordt vandaag vier ...
13 Ziek in het hoofd

Van boven naar beneden
14 Dit krijg je van de huisarts als je naar een dokter in het ziekenhuis moet.

baan
bureau
fietsen

gek
hart
jaar

kleren
kussen

kwijtraken
moeilijk

muren
verdriet

verwijsbriefje
woedend
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Oefening 10

Dit is het alfabet: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
In het vierkant hieronder ziet u bijna alle letters van het alfabet. 
Welke letters staan er niet bij? Van deze letters kunt u een woord maken.

Het woord is  . Tip: kijk ook naar het plaatje.

Oefening 11

Welk woord leest u?

1     2     3

4     5     6

b

qz r

p

xu

f

d t

g w

vi

j

k

Y

s o

m

GE
IT

ha
rt hart hart har t hart hart hart 

ha

rt hart hart h
a rt hart hart

moeilijk

moeilijk
moeilijk

moeilijk
z
waar
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Oefening 12

Zoek de woorden.

s k l o p p e n v b b

l i h a r d l o p e n

a p d a n s e n d k l

p r o u l d n s u d u

e o p t a l e p r a i

n b l s c k n e v m s

d e o g h i l l e i t

f r s d e n k e n s e

g e s d n z r n q s r

b n e w a c t y p e e

a m n z w e m m e n n

slapen
denken

proberen
oplossen

lenen
durven
missen

luisteren
hardlopen

kloppen
dansen

zwemmen
spelen
lachen



Sleutels teksten
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Tekst 1
Vragen
1 b
2 c
3 b
4 b

Taken
1
1 a
2 a
3 b
4 c

2
1 Jal is wakker.
2 Jal heeft problemen.
3 Jal en Noor zijn wakker.
4 Jal en Noor hebben problemen.

Tekst 2
Vragen
1 a
2 a
3 c
4 b
5 b

Taken
1 donderdag
2 april
3 Bergman
4 woensdag
5 april
6 kwart voor tien

Tekst 3
Vragen
1 c
2 b
3 b
4 c

Tekst 4
Vragen
1 c
2 c
3 a
4 c
5 c



Sleutels woorden 
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Oefening 1
1 slapen
2 wakker
3 pijn
4 zwaar
5 huisarts

Oefening 2

1
2
3
4
5
6

altijd
beter
druk
somber
zwaar
mager

nooit
slechter
rustig
blij
licht
dik

Oefening 3

1
2
3
4
5
6

Dit doe je soms op een feest
Hiervoor heb je oren nodig
Dit doe je in het water
Dit doe je op de fiets
Hiervoor doe je je sportschoenen aan
Dit doen kinderen vaak, maar volwassenen niet

dansen
luisteren
zwemmen 
fietsen
hardlopen
spelen

Oefening 4
1 probleem
2 oplossen
3 op
4 lenen
5 durft
6 hulp
7 maatschappelijk werk

Oefening 6

1
2
3
4
5
6

Hier werken veel mensen
Dit doet je hart
Het heeft 365 dagen
Heel erg boos
Heb je nodig om te denken
Stad of dorp waar je woont

de fabriek
kloppen
het jaar
woedend 
de hersenen
woonplaats

Oefening 5
1 broer
2 mis
3 denk
4 probeer
5 lachen
6 nergens zin in



Sleutels woorden 
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Oefening 7
1 meisje
2 geiten
3 trouwen
4 wacht
5 voorbij
6 vergeten
7 gek

Oefening 9

14

1 v e r d r i e t

2 k l e r e n

3 m u r e n

4 w o e d e n d

5 k w ij t r a k e n

6 k u s s e n

7 b a a n

8 h a r t

9 m o e i l ij k

10 b u r e a u

11 f i e t s e n

12 j a a r

13 g e k

Oefening 8
1 gevoel
2 huisarts
3 gelijk
4 depressie
5 medicijnen
6 wandelen
7 zorgt 
8 beter
9 overleggen
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Oefening 10
lachen

Oefening 11
1 hart
2 gek
3 geit
4 moeilijk
5 zwaar
6 beter

Oefening 12

s k l o p p e n v b b

l i h a r d l o p e n

a p d a n s e n d k l

p r o u l d n s u d u

e o p t a l e p r a i

n b l s c k n e v m s

d e o g h i l l e i t

f r s d e n k e n s e

g e s d n z r n q s r

b n e w a c t y p e e

a m n z w e m m e n n
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