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‘’Met de muziek mee’’



Vandaag

Vandaag: ‘’Met de muziek mee’’

1. Taalspel

2. Lezen/schrijven/luisteren

3. Intermezzo

4. Lezen/schrijven/luisteren

5. Afsluiting



Taalspel: Liedjes van toen: Hoe gaat de zin verder?

1. Op de grote stille heide ........................... 
2. ’t Zonnetje gaat van ons scheiden............... 
3. Knaapje zag een roosje staan.....................
4. In het groene dal.................................... 
5. Holland, ze zeggen je grond is zo dras......... 
6. Heel veel jaren geleden op de diligence.......
7. Een blond gelokte jonge jager...................
8. Klein vogelijn op groene tak..................... 
9. Een karretje dat op de zandweg reed..........
10. Waar de blanke top der duinen..................
11. In een blauw geruite kiel.......................... 
12. De paden op, de lanen in.........................
13. Kom mee naar buiten allemaal..........
14. Als in de stille avondstond........................ 
15. ‘k Heb mijn wagen volgeladen.................. 

Met de



Lees en schrijftafel: Hart & Ziel Lijst Muziek

Elk jaar in oktober gaan de programmamakers van Radio 4 op zoek naar

de 300 muziekstukken die de luisteraars het meest raken, inspireren, ontroeren, energie geven,troosten of 

herinneringen tot leven brengen.

Al deze 300 stukken vormen samen de Hart & Ziel Lijst. Een week lang worden deze muziekstukken uitgezonden 

tussen 7.00 -20.00 uur op NPO Radio 4.

Welk muziekstuk zou u op de Hart & Ziel Lijst zetten en waarom?



Intermezzo: Het leven van de Plantaan die in de gracht 
viel

https://www.youtube.com/watch?v=TAUjVaUMNHQ

https://www.youtube.com/watch?v=TAUjVaUMNHQ


Lees en schrijftafel: Het lied dat al 100 jaar niet verslijt: Mens, durf te 
leven!

https://www.youtube.com/watch?v=Ynkxh80UlEI

Het leven is heerlijk, het leven is mooi

maar vlieg uit in de lucht, en kruip niet in een kooi

mensch, durf te leven!

Je kop in de hoogte, je neus in de wind

en lap aan je laars hoe een ander het vindt.

Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst

maar wees op je vierkante meter een vorst,

wat je zoekt kan geen ander je geven:

mensch, durf te leven!

https://www.youtube.com/watch?v=Ynkxh80UlEI








Nabespreking: wat vonden we van vandaag?


