
 

  Bijlage F                                                               Werkbladen                                                 Op uw gezondheid 

 

Overzicht werkbladen Op uw gezondheid 

De werkbladen zijn genummerd in de volgorde waarop ze in het schema staan van het 

werkbladenoverzicht dat bij het thema hoort. 

1. Taalspel  Lichaamstaal en Rebus 

2. Taalspel  Voedzame taal en Eetbare verrassingen 

3. Taalspel  Raadsels; 3a Oplossing Rebus, Eetbare verassingen en Raadsels 

4. Introductie  Woordveld 

5. Lees- en schrijftafel  Tekst Stoelyoga* 

6. Lees- en schrijftafel  Vragen Stoelyoga* 

7. Lees- en schrijftafel  Voorbeeld Leesmap Gedicht A.M.G Schmidt; vervolg 7a 

8. Lees- en schrijftafel  De 10 Ikigai voorschriften 

9. Lees- en schrijftafel  Gedicht Tevredenheid schrijven 

10. Lees- en schrijftafel  Recept van vroeger 

11. Lees- en schrijftafel  Voorbeeld Leesmap Ziek zijn vroeger  

12. Lees- en schrijftafel  Herinnering schrijven Ziek zijn vroeger  

13. Lees- en schrijftafel  Voorbeeld Leesmap Huisarts Nico van Hasselt 

14. Spreek- en luistertafel Uitspraken van Loesje 

15. Spreek- en luistertafel Wat mij bezighoudt  

16. Digitafel zoekopdrachten Gezonde voeding en Verhalen van vroeger 

17. Digitafel zoekopdrachten Okinawa* 

18. Zin in Actie Bewegen voor iedereen  

19. Zin in Actie Smakenspel 

20. Zijn in actie Filmpje Floortje Dessing in Okinawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Zilveren TaalCompetenties                                   Taalspel Zilver                                   Op uw gezondheid 

  

Lichaamstaal    

Welke lichaamsdelen kunt u invullen? 

Bedenk zelf ook nog vijf gezegden 

 

 

1. Met de  ……………………………… vol……………………….. staan. 

2. Wie zijn …………………………….. brandt moet op de blaren zitten. 

3. Het op zijn …………………………………….. krijgen. 

4. Door de ………………………………………… gaan. 

5. Iemand het vuur aan de …………………………….. leggen. 

6. Het voor zijn ………………………………………….. krijgen. 

7. Op grote …………………………… leven. 

8. Zijn …………………………….. voor iets ophalen. 

9. Iemand met de ………………………… aankijken. 

10. Iemand op zijn ………………………………… trappen. 

11. Iemand bij de …………………………………. nemen. 

12. Het achter de ………………………………………. hebben. 

13. Zijn  …………………………………….. er niet bij hebben. 

14. Ergens een ……………………………………… voor hebben. 

15. Ergens een ……………………………………… op hebben. 

16. De ………………………………………. uit de vouwen steken. 

17. Ergens de ………………………………… van vol hebben. 

 

 

Rebus         Tip hoe u op gewicht kunt blijven! 

  -t+d   -nt   z=h +d    -m -- -ur 

 

 

-rob=p       k = v + d                     
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https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/cartoon-tipi-tent-with-red-flag
https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/sun-sole
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    Voedzame taal 

 
     1.  Beter een half …………..……………… dan een lege dop                                                                                                    

     2.  Geen …………………………….. meer kunnen zeggen 

     3.  Er voor …………………………. en bonen bijzitten 

     4.  ………………………….. voor zijn geld kiezen                             

     5.  De ………………………………. wordt niet zo heet gegeten, als ze wordt opgediend 

     6.  Iemand een ……………………… stoven 

     7.  Er geen ……………………… van gegeten hebben 

     8.  Met zijn neus in de ……………………. vallen 

     9.  Een spierinkje uitwerpen om een ……………………………. te vangen 

    10. Weten wat voor ……………………………. men in de kuip heeft 

    11. De  ………………………………….. is op 

    12. Hij verdient de …………………………………….. in de pap niet 

 

                           Eetbare verrassingen 

                               1. Portier                   …………………………………...... 

                               2. Waardering         ……………………………………... 

                               3. Paard                     ..………………………………… 

                               4. Rechtsgeleerde    ……………………………………..  

                  5. Gierig persoon     ……………………………………..  

                  6. Fijnproever           …………………………………….. 

                  7. Klieren in de keel ……………………………………. 

                  8. Lamp                     ……………………………………. 
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https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/music-from-egg
https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/fried-egg-6
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Geheugenspel  Raadsels 

Het raadsel wordt één keer voorgelezen. U moet dus heel goed luisteren en onthouden  

wat er gezegd wordt! 

Raadsel 1 

Ik ben meestal van hout, soms van beton of ijzer en een enkele keer van 

marmer. Ik zoek het altijd hogerop, soms in een rechte lijn maar ook wel 

in bochten. Wie mij voorzichtig benadert, komt van onder naar boven  

zonder er ondersteboven van te raken. Ik ben een ……………………..! 

  

Raadsel 2 

Van buiten ben ik hard, hoewel ik breekbaar ben. Van binnen ben ik van 

nature zacht maar dat verandert als men mij verwarmt. Ik ben een ……! 

 

Raadsel 3 

Ik ben fijnbesnaard. Om mij goed tot klinken te brengen moet men veel studeren. En goed met 

handen en voeten kunnen werken. Vaak ben ik zwart. En ik heb wel wat weg van een vogel. 

Ik ben een …………………………………………! 

 

Raadsel 4 

We zitten met velen dicht op elkaar gepakt. We zijn kleurrijk en kennen allerlei rangen en 

standen. Als we gebruikt worden, worden we tegen elkaar uitgespeeld. Sommigen van ons zijn 

breed inzetbaar. Met ons moet je wat geluk hebben, maar we hebben ook kennis van zaken. 

Gezelligheid is onze troef. We zijn een ……………………………………………….! 

 

Raadsel 5 

Ik ga al zeer vroeg op stap, niet tegengehouden door weer of wind. Iedereen kijkt naar mij uit, 

want door mij blijf je bij. Hoe warm ik ook ontvangen wordt, mijn leven is kort: na een dag is  

men met mij niet meer blij. Ik ben een ……………………………………….! 

 

Raadsel 6 

Ik verbind wat eerst gescheiden was. Ik laat veel over me heen komen. Ik vang veel wind, omdat 

ik er zo open en bloot bijlig. Ik houd niet van omwegen en daarom bespaar ik de mensen veel tijd. 

Aan mijn ene kant ben ik zoet en aan mijn adere kant ben ik zout. Ik ben …………………………! 
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https://pixabay.com/en/mental-health-thinking-positive-2310825/
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Oplossingen Taalspel 

Oplossing Rebus     

De hond in de pot vinden 

Eetbare verrassingen 

1. Uitsmijter 

2. Lof 

3. Knol 

4. Advocaat 

5. Krent 

6. Lekkerbek 

7. Amandelen 

8. Peer 

Oplossing Raadsels 

1. Trap 

2. Ei 

3. Vleugel 

4. Pak kaarten 

5. Krant 

6. Afsluitdijk 
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https://pixabay.com/nl/sla-ijsberg-veggie-plantaardige-40289/
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Stoelyoga: waarom zoveel jongeren en ouderen aan yoga doen……  

10  positieve effecten van (stoel)yoga op een rij* 

1. Beter humeur 

2. Minder stress 

3. Meer flexibiliteit 

4. Meer kracht 

5. Meer balans 

6. Vermindering pijn 

7. Goede doorbloeding 

8. Meer energie 

9. Beter slapen 

10. Meer concentratie 
 

Hier volgen een aantal oefeningen die u misschien thuis zelf kunt doen. 

Doe alleen wat goed voor u is. Overleg met uw huisarts of therapeut!  

 

 

 Oefening 1: 
Ga op de stoel zitten met uw rug stevig tegen de leuning en beide voeten op de grond. 

Leg uw handen op de knieën. Adem in, hol uw rug en duw uw schouders naar beneden.  

Adem uit, bol uw rug en laat uw kin naar uw borst zakken. Herhaal deze oefening vijf keer. 

 

 Oefening 2: 
Ga op een stoel zitten met uw rug stevig tegen de leuning en beide voeten op de grond. Adem 

diep in en hef uw armen naar het plafond. Adem uit en laat uw armen weer zakken.  

Herhaal deze oefening vijf keer. 

 

 Oefening 3: 
Ga zijwaarts op de stoel zitten met uw gezicht naar links. Draai uw bovenlichaam naar links, 

terwijl u zich goed vasthoudt aan de achterkant van de stoel. Houdt deze positie vijf 

ademhalingen vol. Herhaal de oefening naar rechts. 

  

 Oefening 4: 
Klaar met de oefeningen? Blijft u dan een paar minuten op de stoel zitten met uw ogen dicht 

en de handen op uw schoot. Dit helpt uw lichaam om de goede effecten van de oefeningen te 

absorberen en over te gaan naar de rest van uw dag. 

  

*Bron Iris Overgauw yogamat/online.nl 
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Zilveren TaalCompetenties                   Lees- en schrijftafel Zilver                            Op uw gezondheid 

10 positieve effecten van (stoel)yoga op een rij: 

1. Beter humeur 

2. Minder stress 

3. Meer flexibiliteit 

4. Meer kracht 

5. Meer balans 

6. Vermindering pijn 

7. Goede doorbloeding 

8. Meer energie 

9. Beter slapen 

10. Meer concentratie 

Vragen 

1. Welke van de 10 positieve effecten zou u ook goed kunnen gebruiken? 

Schrijf  hier de nummers op 

 

          

2. Doet u zelf oefeningen om meer te bewegen?     Ja  /  nee 

3. Heeft u belangstelling om stoelyoga te doen,  

of om te gymmen?         Ja  /  nee 

4. Kunt u meedoen aan een sportieve activiteit  

in uw woonomgeving?        Ja  /  nee 

5. Kunt u thuis wat oefeningen doen?      Ja  /  nee 

    Thuisoefening 
 Welke oefening van het leesblad stoelyoga is geschikt voor u?  Schrijf hem op:  

       

 

  ………………………………………………………………………………………………. 

 

  ………………………………………………………………………………………………. 

 

  ………………………………………………………………………………………………. 

 Zoek iemand die deze oefening samen met u wil doen, of vraag de groep om mee te doen. 
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Voorbeeld leesmap 

Gedicht Met Mij is alles goed 

Wijsheid komt met de jaren en ouderdom met gebreken, maar het is de kunst om elke dag 

te voorzien van een positieve noot. Annie M.G. Schmidt had de gave om een dergelijke 

levensvisie te combineren met prettige nuchterheid. In dit gedicht zijn er de kleine dingen die 

het leven mooi maken, zaken waar we dankbaar voor zijn, maar ook het omgaan met het 

verouderen van lijf en leden. Ach ja, we worden er nu 

eenmaal niet jonger op, maar weet: we zijn nog heel erg 

goed, zo op het oog!                                              

 

Met mij is er totaal niets aan de hand. 

Ik ben nog fit van lijf en van verstand. 

Wel wat artrose in mijn heup en in mijn knie. 

Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie. 

Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog, 

maar ik ben nog fantastisch goed… zo op het oog. 

 

Met de steunzolen die ik heb gekregen, 

loop ik weer langs ’s Heeren wegen, 

kom ik weer in winkels en ook op het plein. 

Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. 

Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen en 

over vroeger wat te kunnen dromen. 

 

 

Mijn geheugen is ook niet meer wat het was                  

zo ben ik weer vergeten wat ik gisteren nog las. 

Ook heb ik steeds meer last van mijn ogen                     

en mijn rug raakt langzamerhand wat meer gebogen. 

Mijn adem is wat korter, mijn keel is vaak erg droog, 

maar ik ben nog fantastisch goed… zo op het oog. 
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https://pixabay.com/nl/mensen-man-stap-volwassene-3115348/
https://pixabay.com/nl/ge%C3%AFsoleerde-man-bureaublad-jong-3037443/
https://pixabay.com/nl/vrouw-oude-leeftijd-bejaardentehuis-65675/


Voorbeeld Leesmap Vervolg  

Het leven is zo mooi, het gaat zo snel voorbij.  

Als ik kijk naar foto’s, over vroeger van mij, 

dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren. 

Wilde ik mooie schoentjes, moest ik heel lang sparen. 

Ik ging fietsen en wandelen, overal heen. 

Ik kende geen moeheid, zo ’t scheen. 

Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs en zwart en loop 

ik heel langzaam, vanwege het hart. 

Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog. 

U bent nog fantastisch goed… zo op het oog. 

 

De ouderdom is goed, ja begrijp me wel,                

maar als ik niet slapen kan en ik schaapjes tel, 

dan twijfel ik of het wel waar is 

en of schaapjes tellen niet wat raar is. 

 

Mijn tanden liggen in een glas met water, 

mijn bril ligt op de tafel even later. 

Mijn steunkousen naast het bed op de stoel. 

U weet dus wat ik met die twijfel bedoel. 

Trek niets in twijfel, zei mijn pedagoog. 

U bent nog fantastisch goed… zo op het oog. 

 

’s Morgens, als ik ben opgestaan 

en eerst de afwas heb gedaan, 

lees ik het nieuws in de krant. 

Het werk in huis doe ik naderhand. 

Ik doe de ramen, ik stof wat af, 

ik kom tijd te kort, staat u niet paf? 

Wel gaat alles wat traag, 

heb na het eten wat last van de maag. 

Maar ik wil niet zeuren, want het mag, 

het is heel normaal bij de oude dag. 

Aanvaard het rustig, zei de psycholoog. 

U bent nog fantastisch goed… zo op het oog!   

 

Alsare ontwikkeling en advies Op uw gezondheid  7a Zilveren TaalCompetenties 

https://pixabay.com/nl/briefkaart-polaroid-wenskaart-789750/
https://pixabay.com/nl/schapen-heide-kudde-de-natuur-2944190/
https://pixabay.com/nl/mensen-man-oude-mannen-vrouw-twee-3054129/
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IKIGAI                

Ikigai is een Japans woord dat  "reden om te er te zijn betekent.  Iedereen, volgens de Japanse 

traditie, heeft een ikigai. Het is één van de geheimen voor een lang, tevreden en gezond leven 

volgens de inwoners van het Japanse eiland Okinawa. Hier wonen meer gezonde en actieve 

honderdjarigen dan waar ook ter wereld.  

De 10 IKIGAI-voorschriften   

Kruis aan en bespreek welke voorschriften u belangrijk vindt 

1. Blij altijd actief, ga nooit met pensioen 

Wie stopt met de dingen die hij graag doet verliest alle plezier in het leven. 

2. Doe rustig aan 

Zoals het oude spreekwoord zegt: langzaamaan, dan breekt het lijntje niet. 

3. Eet je niet helemaal vol 

Minder is meer: houd altijd ruimte in de maag over 

4. Verbeter je conditie voor je volgende verjaardag 

Dat wil zeggen: blijf in beweging. 

5. Omring je met goede vrienden 

Blijf contact houden met de mensen om u heen. 

6. Lach 

Eén dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. 

7. Zoek de natuur op 

Ga elke dag even naar buiten. 

8. Bedank 

Wees dankbaar voor uw eten en drinken, de natuur, uw omgeving. 

9. Leef met de dag 

De dag van vandaag is alles wat er is 

10. Volg je IKIGAI 

Doe elke dag iets waar u echt zin in hebt 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_language&usg=ALkJrhjhP634he1zQkjoTS2ygCbRJPLMug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Japan&usg=ALkJrhjSd-TYuys1aK3Vi6GR6aJwZIVixQ
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_i-OkuvzUAhUEPVAKHe-lCi0QjRwIBw&url=http://www.theallareequal.com/2012/02/what-is-your-ikigai.html&psig=AFQjCNFRi2R2gKX_tNDgbuyNPeMAaW61eA&ust=1499698448746883
https://pixabay.com/nl/aquarel-mees-vogels-kersenbloesem-1578077/
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Zilveren TaalCompetenties                                    Woordveld                                              Op uw gezondheid 

Z 

Gedicht of tekst 

Tevredenheid 

      

 

 

Schrijf een gedicht of een kleine tekst met als titel tevredenheid 

 

 

 

....................................................................... 

 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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https://pixabay.com/nl/aquarel-mees-vogels-kersenbloesem-1578077/
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V 

Recept van vroeger 

Misschien niet zo 

gezond, maar wel erg lekker! 

Welke recepten van vroeger  zou u 

willen doorgeven aan de volgende 

generaties? 

 

        Uw recept  uit: Het Kookboek van vroeger 

 

  Benodigdheden 

  ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

 Bereidingswijze 

  ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………….... 

  ……………………………………………………………………………………………….... 

 

 

Alsare ontwikkeling en advies Op uw gezondheid  10 Zilveren TaalCompetenties 



 

Voorbeeld Leesmap  Ziek zijn vroeger 

 

Bron: Ouderenblad Nestor KBO 
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ilveren TaalCompetenties                         Lees-Goud                     

Op uw gezondheid 

Deel uw  

Herinnering  Ziek zijn vroeger 

       

De herinnering van  

…………………………………………  

Gaat  over 

………………………………………………. 

en is opgeschreven door 

………………………………………………………………………………………………… 

  

     ……………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………… 
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Voorbeeld Leesmap 

Nico van Hasselt is 14 februarie 2018 overleden in Amsterdam waar hij huisarts was. 
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Uitspraken van Loesje    Kies een Zilveren-Gouden-Diamanten uitspraak 
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Wat mij bezig houdt………. 
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Gezonde voeding 
1. Kijk op het internet 

2. Type in: voedingscentrum 

3. U komt op de site van het 

voedingscentrum 

4. Hier kunt u al testjes doen over uw 

gewicht, Vitamine D 

5. Als u op Schijf van vijf klikt in de balk 

vindt u een filmpje over de Schijf van Vijf 

en testjes over gezond eten. 
 

Geneeskrachtige kruiden 
1. Kijk op internet 

2. Type in: Geneeskrachtige kruiden 

3. Klik op: Geneeskrachtige kruiden 

bij 

Artrose en Reuma 

4. Lees het artikel 

5. U kunt ook een gratis boekje 

bestellen: 

Bewegen zonder pijn. 
 

Verhalen van vroeger 
1. Kijk op internet 

2. Type in: Verhalen van vroeger 

3. Klik op: Verhalen van vroeger 

4. Type rechtsboven een onderwerp in 

5. Lees de artikelen die u interessant vindt 

6. Terug naar begin 

7. Type in: Afbeeldingen van  

              verhalen van vroeger ziekenhuis 

              U kunt nu foto’s bekijken.  

https://pixabay.com/en/eat-carrots-peas-healthy-of-course-547511/
http://www.morethanantiques.com.au/shop.p149
https://pixabay.com/en/herbs-leaves-flowers-teacup-heart-2232640/
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           Tevredenheid 
  

1. Kijk op internet 

2. Type in: verhalen over tevredenheid 

3. Zoek verhalen over tevredenheid 

4. Lees een verhaal over tevredenheid.   

 

 

 

 

 

 

 

      Floortje Dessing in Okinawa 

           1. Kijk op internet 

         2. Type in: Floortje Dessing in     

              Okinawa                        

         3.  Klik op: 3 Op reis: het leven in  

              Okinawa-You Tube 

    Bekijk het filmpje: het duurt 15 minuten 

            
 

 

 

 

    

         Het Okinawa dieet 
 

         1. Nog meer lezen: terug naar het begin 

         2. Type in: het Okinawa dieet 

         3. Klik aan: Het Ofinawa dieet: het   

             geheim van een lang en gezond leven                                      

         Lees het artikel over het Okinawa dieet 
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https://pixabay.com/en/japan-okinawa-miyako-island-1021770/
https://pixabay.com/en/teapot-teacup-tee-cup-drink-2092162/
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Bewegen voor iedereen vanuit een rolstoel 

of scootmobiel*  
 

Doe altijd alleen oefeningen,  

die u nog kunt doen! 

Vraag bij twijfel advies aan uw arts  

of therapeut 

 

Oefeningen voor de armen 

 

1. Strek uw armen naar links, rechts en omhoog 

2. Doe net of u iets dat ver weg ligt probeert  

te pakken  

3. Doe of u een bal weggooit 

4. Gooi een lichte strandbal naar iemand 

 die tegenover u zit 

 

Oefeningen terwijl u zit  

 

1. Strek u benen en tik uw benen tegen elkaar  

2. Buig uw romp naar links en naar rechts 

3. Strek uw armen.  

4. Strek uw armen en draai uw armen naar binnen en naar buiten 

5. Strek uw armen en draai uw handen naar binnen en naar buiten 

6. Ook een dubbele onderkin? Beweeg uw hoofd voorzichtig van rechts naar links.  

7. Doe uw hoofd naar beneden en houdt uw kin op de borst en weer terug 

 

Oefening voor de schouders  

 

1. Raak met uw rechter hand de rechter schouder aan en met de linker hand de linker 

schouder. Draai de schouders naar voor en naar achter. Herhaal dit in beide richtingen. 

2. Raak met linkerhand de rechterschouder aan en met de rechterhand de linkerschouder. 

 
*Bron Silverfit 
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https://pixabay.com/en/wheelchair-disabled-1230101/


* 
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Smakenspel  

 

De trainer of een deelnemer vraagt  de deelnemers  

zich de smaak van bijv. een aardbei te herinneren: 

deze smaak als het ware in gedachten te proeven. 

Als de vraag gesteld is geeft de vraagsteller de 

deelnemers rustig de tijd om de smaak op te roepen. 

Deelnemers bedenken zelf ook ‘smaakvoorbeelden’ 

 
 

1. Hoe smaakt  een ….aardbei? 

2. Hoe smaakt een kruisbes?  

3. Hoe smaakt een wentelteefje? 

4. Hoe smaakt een ulevel? 

5. Hoe smaakt een koetjesreep? 

6. Hoe smaakt een tumtummetje? 

7. Hoe smaakt een boterbabbelaar? 

8. Hoe smaakt gebakken haring? 

9. Hoe smaakt balkenbrei? 

10. Hoe smaakt biest? 

11. Hoe smaken krieltjes? 

12. Hoe smaken bosbessen? 

13. Hoe smaakt een haags hopje? 

14. Hoe smaakt  een zure bom? 

15. Hoe smaakt griesmeel met bessensap? 

16. Hoe smaakt zelfgemaakte pudding? 

17. Hoe smaakt een zoute drop? 

18. Hoe smaken boerenjongens? 

19. Hoe smaken boerenmeisjes? 

20. Hoe smaakt een haring? 
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https://pixabay.com/en/strawberry-garden-plant-fruits-2523270/
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A 

 

IKIGAI                            

Meer weten over de bewoners van het Japanse eiland 

Okinawa 

 Kijk dan naar You tube Floortje in Okinawa  

 3 op reis- het leven in Okinawa 

 Filmpje van 15 minuten 

 

              Geef in één woord weer welke indruk het filmpje op u gemaakt heeft  
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfx8fo0afVAhXFZVAKHRlICUQQjRwIBw&url=https://3opreis.bnn.nl/bestemming/syrie&psig=AFQjCNHmLTPgY8oXKR5iWYuge_KCaByohQ&ust=1501182208811028
https://pixabay.com/nl/kersenbloesem-japanse-kers-geur-bloesem--1318258/
https://pixabay.com/nl/wow-verbaasd-brieven-png-2780576/

