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

gezelligheid & gezamenlijke activiteit.



Groei en bloei



waterrr



Vandaag

• Groei & bloei: Iets meegenomen? 

• Taalspel: Puzzel

• Zeequiz

• Ruiken

• Stamboom



Taalspel
Pak er allemaal pen en papier bij

Voorbeeld: 2-21-21-18-20-16-18-1-1-20

Cijfer puzzel:

Als je de cijfers door letters vervangt, ontstaat er een
woord. 

Wat staat hier?



Cijferpuzzel

Weerspreuk:

• Als u de cijfers door letters vervangt ontstaat er een oude 
bekende weerspreuk



Cijferpuzzel

Weerspreuk:

• Als u de cijfers door letters vervangt ontstaat er een oude 
bekende weerspreuk

1a
2b
3c
4d
5e

6f
7g
8h
9i
10j
11k
12l
13m
14n
15o
16p

17q
18r
19s
20t
21u
22v
23w
24x
25y
26z



Er wordt een naam 
genoemd in het 

spreekwoord. 
Welke dag hoort bij

deze naam? 



Spreken & Luisteren



Zee Quizz

1. Hoe heet de zee tussen Nederland en Engeland?

2. Hoe heette het IJsselmeer vroeger? 

3. Welke zee hebben we in Nederland nog meer? 

4. Hoe heten de Waddeneilanden? 

5. Wat is een Wad? 

6. Welke vissen vangen de Nederlandse vissers? 

7. Welke vissen zijn er nog meer? Noem er 5. 

8. Wat is de functie van een vuurtoren? 

9. Wat betekent vuurtoren nog meer? 

10. Wat is strandjutten? 

11. In welk boek komt een strandjutter voor? 

12. Wat kan je op het strand vinden? 

13. Hoe heet de organisatie die mensen uit de zee redt? 

14. Welke getijden heeft de zee? 



15. Wat betekent bakboord? 

16. Wat betekent stuurboord? 

17. Weet u een spreekwoord of een uitdrukking die met de 
scheepvaart te maken heeft? 

18. Noem 5 personen die met varen te maken hebben 

19. Hoe gaat dit liedje verder: daar was laatst een meisje loos…. 
Kunt u het verder zingen 

20. Welke vogel zie je vaak aan zee? 

21. Wat grenst aan de zee en het strand? 

22. Noem 5 badplaatsen 

23. Waar zijn de duinen het breedst in Nederland? 

24. Welke dieren worden in Pieterburen opgevangen? 

25. Waar ligt Pieterburen? 

26. Vanuit welke plaatsen kan je naar Engeland varen? 

27. Noem 3 buitenlandse zeeën 

28. Wat moesten de mensen vroeger innemen om gezond te 
blijven? 

29. Waar werd dat van gemaakt? 

30. Kent u nog een lied over de zee of over water? 



Zin in actie



Extra: Hoe 
ruikt….

De trainer vraagt naar de geur 
van 
...........................................................
............ 

Als de vraag gesteld is geeft de 
vraagsteller de deelnemers rustig 
de tijd om de geur op te roepen. 

• 1. Hoe ruikt een ….roos? 

• De deelnemers roepen de geur in gedachten op. 

• 2. Hoe ruikt mest? 

• 3. Hoe ruikt hooi? 

• 4. Hoe ruikt een regenbui? 

• 5. Hoe ruikt lavendel? 

• 6. Hoe ruikt een regenbui? 

• 7. Hoe ruikt gemaaid gras? 

• 8. Hoe ruikt sneeuw? 

• 9. Hoe ruikt jasmijn? 

• 10. Hoe ruikt kamperfoelie? 

• 11. Hoe ruiken vers geplukte tuinbonen? 

• 12. Hoe ruikt aarde in de herfst 

• 13. Hoe ruikt de zee? 

• 14. Hoe ruikt kippenvoer? 

• 15. Hoe ruikt de hond als hij gezwommen heeft? 

• 16. Hoe ruikt de sloot? 

• 17. Hoe ruikt water uit de pomp? 

• 18. Hoe ruikt de varkenstal? 

. 



Lezen en Schrijven



Je wortels: Stamboom

• Maak voor jezelf een stamboom

10 minuten

• Hoever kom je terug?

• Wat valt op?

Als je het leuk vind kun je deze 
natuurlijk komende week afmaken!



Evaluatie

• Hoe was vandaag?

• Waar werd je door geïnspireerd?

• Ga je aan iets verder werken 
komende week?

Volgende twee weken: Mijn wereld



De beurt is aan…
• Noem een plant, boom, of bloem met een A, 

• Geef de beurt aan de volgende, die noemt een 
plant, boom, bloem met een B 

• en zo verder tot Z 

• De beurt wordt zo snel mogelijk doorgegooi! 


