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Woordenlijst Thema 9 

activiteit (de) iets wat je kunt doen of waar je mee bezig kunt zijn 

afvoeren wegbrengen 

arrogant verwaand, een arrogante persoon doet alsof hij of zij 

beter is dan anderen  

behulpzaam een behulpzaam persoon helpt anderen graag 

blazen 1. hard lucht uitademen 2. hard waaien 

bodemgesteldheid (de) de kwaliteit van de bodem 

daadwerkelijk echt 

dijk (de) muur van aarde en stenen om water (zee, rivier) tegen 

te houden 

drugsgebruik (het) het nemen van verdovende middelen 

gastvrij een gastvrij persoon is hartelijk tegen bezoek 

gemaal (het) een machine die water uit de polder pompt 

gesneden koek het is bekend, het is makkelijk 

gevel (de) buitenmuur aan de voorkant van een gebouw 

gierig iemand die gierig is, geeft niet snel geld uit 

gracht (de) waterweg die door oude steden langs gebouwen loopt 

handelaar (de) iemand die iets koopt en weer verkoopt 

ingrijpend wat je heel goed merkt, wat heeft veel consequenties 

heeft 

inkomen (het) het salaris, het geld dat je verdient met je werk 

inpoldering (de) een meer of zee droogleggen zodat er nieuw land 

ontstaat 

luidruchtig rumoerig, iemand die luidruchtig is, maakt veel lawaai 

medewerker (de) de werknemer 

meer (het) een groot water met land eromheen 

mogelijkheid (de) iets wat kan, optie 
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molen (de) een gebouw met vier wieken die door de wind gaan 

draaien en waarmee je water uit een polder kunt 

pompen of iets kunt malen 

monument (het) gedenkteken, bijv. een historisch gebouw of beeld 

onderhandelen over iets praten om te proberen er een afspraak over te 

maken 

ontwerpen bedenken, ontwikkelen 

op den duur na enige tijd 

opdringerig opdringerige mensen komen zonder dat ze uitgenodigd 

zijn, of doen dingen zonder gevraagd te zijn 

polder (de) door  mensen gemaakt land tussen dijken, waar vroeger 

water was 

regio (de) omgeving, gebied of streek  

relativeren  iets  met iets anders vergelijken zodat het minder 

belangrijk wordt 

relaxed ontspannen, relaxte mensen hebben geen zorgen en 

voelen zich rustig 

religieus gelovig, godsdienstig 

talloos heel veel 

terras(je) (het) plek waar je buiten wat kunt drinken  

tulp (de) een bloem die uit een bol groeit 

vanwege door, wegens 

vervoermiddel (het) het transportmiddel 

visser (de) iemand die vis vangt voor zijn beroep 

voltooien afmaken 

voormalig vroegere, vorige 

vooroordeel (het) een mening die je hebt over een persoon of zaak die je 

niet goed kent 

vriendelijk aardig, een vriendelijk persoon doet dingen om je te 

helpen 

vruchtbaar  waar veel kan groeien 
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zich van iets op de hoogte  informatie zoeken over iets 

stellen     

 


