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

gezelligheid & gezamenlijke activiteit.



Mijn omgeving



Vandaag

• Mijn omgeving



Taalspel
• Op …………………………………zaad zitten. 

• 2. Hij is nog ……………………achter de oren. 

• 3. ………………………… om de neus worden. 

• 4. Hij bakt ze ook ………………………………! 

• 5. …………………….. zien van de kou. 

• 6. Hij bezit geen …………………………. cent. 

• 7. …………………………haar van iets krijgen. 

• 8. Iets …………………………… op ……………………….. hebben. 

• 9. Daar is hij nog een ……………………………… maandag geweest. 

• 10. Het zag er ………………………………… van de mensen. 

• 11. Dat kan ………………………….. niet trekken. 

• 12. Een oude bok lust nog wel een …………………………….. blaadje. 

• 13. Alles wordt mij ………………………….. en ……………………….. voor de 
ogen. 

• 14. Iemand …………………………. maken. 

• 15. Hij ziet ………………………….. van nijd. 



Taalspel

• 16. In de ……………………………. cijfers komen. 

• 17. De pot verwijt de ketel dat hij…………………………….. ziet. 

• 18. Een ……………………………. lopen. 

• 19. Dat werkt als een ……………………………… lap op een stier. 

• 20. De wereld door een …………………………… bril bekijken. 

• 21. Een …………………………. voetje halen. 

• 22. Op een ………………………. wolk zitten. 

• 23. Hij heeft zich ………………………………….. betaald aan belasting. 

• 24. Hij heeft zo’n ………………………………….. vermoeden. 

• 25. Voor haar plan heeft zij het ………………………………… licht gekregen. 

• 26. Volgens de notaris is dit een ……………………………… gebied. 

• 27. Maar ja, hij heeft toch geen ………………………………… duit. 

• 28. Zij wacht nog steeds op de prins met het …………………………… paard. 

• 29. ……………………………………………. met een gouden randje. 

• 30. Zij heeft besloten het maar …………………………………… te laten. 



Bedenk gezegden waar 
kleur in voorkomt



• 1. aan alles een kleurtje weten te geven (=voor alles wel een uitleg weten) 

• 2. als een blinde over de kleuren spreken (=spreken alsof men 'n kenner is over iets waar men niets van weet) 

• 3. door een gekleurde bril (=op een bevooroordeelde manier) 

• 4. er over oordelen als een blinde over de kleuren (=erover oordelen zonder kennis van zaken) 

• 5. hij oordeelt als een blinde over kleuren. (=oordelen zonder enig inzicht.) 

• 6. hij schijt zeven kleuren bagger. (=hij is erg bang.) 

• 7. iets door een gekleurde bril zien. (=de zaken niet onbevooroordeeld bekijken.) 

• 8. iets in geuren en kleuren vertellen. (=iets zeer uitvoerig en gedetailleerd vertellen.) 

• 9. iets in kleuren en geuren vertellen (=iets met overdrijving en fantasie vertellen) 

• 10. in geuren en kleuren (=tot in de fijnste details) 

• 11. kleur bekennen (=voor zijn standpunt uit moeten komen) 

• 12. Mijn oog heeft alle kleuren van de regenboog 

• 13. Dat ziet er niet rooskleurig uit 

• 14. Hij staat er gekleurd op 



Lezen en Schrijven



Maak een tijdlijn



Maak een tijdlijn

1. Kies één huis uit waaraan u een 
bijzondere herinnering heeft 

Wat was bijzonder? 

2. Schrijf woorden die bij u opkomen 

3. Schrijf wat voor u een huis tot een 
thuis maakt. 

4. Vergelijk en bespreek uw tijdlijn met 
de tijdlijn van andere deelnemers. 



Spreken & Luisteren





Intermezzo





Welke woorden of gevoelens 
komen bij u op? Schrijf deze 
woorden op. 



Afsluiting



Kleuren!

• 1. Bekijk uw omgeving met andere ogen 
en zie iets wat u nog nooit opgemerkt 
heeft. 

• 2. Houd deze 2 weken een dagboekje bij: 
schrijf elke dag iets op wat uw oog 
getroffen heeft. 



Evaluatie

• Hoe was vandaag?

• Waar werd je door geïnspireerd?

• Ga je aan iets verder werken komende 
week?

Vraag:

- door?


