
Buurtpraat
Een initiatief voor buurtbewoners die behoefte hebben aan een praatje, 

gezelligheid & gezamenlijke activiteit.



Vandaag

• Arwen, onderzoek naar taal

• Nieuwe deelnemer 

• Korte kennismakingsoefening

• Meegebrachte artikelen

• Opwarmer door Christiane?

• Opdracht

• Digithuisopdracht



Vragen Vooraf?



Kennismaking: Daar houd ik (nog steeds) van
• binnen of buiten 
• stad of dorp 
• bos of strand 
• hond of kat 
• praten of zwijgen 
• tv kijken of lezen 
• taart of kroket 
• thuis blijven of uitgaan 
• terras of park 
• gezelschap of alleen 
• krant of spelletje 
• zomer of winter 
• lente of najaar 

• ochtend of avond 

• repareren of kopen 

• lunch of diner 

• uitgeven of sparen 

• zwart of wit 

• proberen of laten 

• bewegen of rusten 

• niet of wel 

• komen of gaan 

• vrolijkheid of ernst 

• oud of nieuw 

• koken of opeten 

• zon of maan



Meegebracht werk!

• Gedicht

• Artikel

• Boek

• Recensie

• Website



Stoeloefening 



Tussendoor: Taalspel, 
Rebus



Spreken & Luisteren





Spreken & Luisteren: 
Interview

Vraag aan ((achter)klein)kinderen of 
deelnemers welke buitendingen zij gedaan 
hebben en zet een rondje om het nummer 
op de lijst. Maak samen een TOP 3 ! 

Dit kan ook online!



Lezen en Schrijven



Hand in beweging



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.

Wat zet u in beweging?

Waar mogen ze u voor wakker maken?



Wenstafel



Pak dit blad uit je 
werkboek



De digitafel



De digitafel



Digi tafel

• Google naar KBO-PCOB. Hoe kun je een 
exemplaar van hun nieuwsbrief (het Magazine) 
ontvangen?

• Ouderenfonds: Wat zeggen zij over bewegen?

Ga naar www.ouderenfonds.nl

http://www.ouderenfonds.nl/


Digi tafel

• Naar wie zou jij wel een kaartje willen sturen?

• Zoek online naar initiatieven waar we volgende week misschien wel 
een kaartje naar kunnen sturen



Pinterest

• Heb jij wel eens gehoord van Pinterest?

• Neem een kijkje op www.pinterest.com

• Voor jouw dosis aan creativiteit: Eten/creatief/maken. 

• Wat laat jij ons volgende week zien?

http://www.pinterest.com/


Zin in actie



Back up enkel voor 
trainer 

• We gaan even wat bewegen. 

• Ik zeg een zin op, jullie doen deze 
beweging na






