
THEMA 4 WONEN 
beginner

WOORD VERTALING BETEKENIS

aan
dit woord gebruik je om uit te drukken voor wie 
iets is

achter aan de andere kant van iets of iemand, niet voor

al alles, allemaal

ander niet hetzelfde ding, niet dezelfde persoon

de bank
een meubel waarop je met meer personen kan 
zitten

het bed een meubel waarop je kunt liggen en slapen

beneden op een plaats die lager is, niet boven

blauw de kleur van de lucht als de zon schijnt

blij met een goed gevoel, tevreden, vrolijk

boven op een plaats die hoger is, niet beneden

buiten niet in een ruimte, niet binnen

de buurt een deel van een dorp of een stad

de dank
de keer dat je laat merken dat je blij bent dat 
iemand iets voor je heeft gedaan

die
dit woord gebruik je als je iets bedoelt wat niet 
heel dichtbij is, maar wat je wel kunt zien; je 
gebruikt het bij een de-woord
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het dier een levend wezen dat geen mens of plant is

het ding iets wat geen mens of dier is

door van de ene kant naar de andere kant

echt iets wat is wat het lijkt, niet nep

fijn prettig, geeft een goed gevoel

gebruiken er zo mee omgaan dat je er iets aan hebt

het geluid wat je kunt horen

gelukkig wanneer je een blij en tevreden gevoel hebt

het gordijn een stuk stof dat je voor een raam kunt schuiven

hard luid, met een hoog volume

het huis
een gebouw of deel van een gebouw om in te 
wonen

in
dit woord gebruik je om te zeggen binnen welke 
ruimte iets gebeurt

de kamer een ruimte in een huis of een gebouw

de kast een meubel om dingen in te bewaren
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de kerk
een gebouw waarin mensen bij elkaar komen die 
geloven in een god

de keuken
een ruimte in een huis of gebouw waar je eten 
kookt

de kilometer een afstand van 1000 meter

klein
iets waarvan de maat minder is dan normaal, niet 
groot

de kleur
een uiterlijk kenmerk, bijvoorbeeld rood, oranje, 
geel, groen, blauw

laten niet doen

liggen met de lange kant ergens op rusten

lopen je benen gebruiken om je vooruit te bewegen

met iets of iemand erbij

naast aan de zijkant van iets of iemand

netjes schoon en opgeruimd; zoals het hoort

niet dit woord gebruik je om iets te ontkennen

onder als het lager is dan iets anders

overal op alle plaatsen
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de plek een plaats

de ruimte een lege plek

schoonmaken zorgen dat iets niet meer vies is

de slaapkamer
de ruimte in een huis waarin een bed staat en 
waarin je slaapt

slapen
in een situatie zijn waarin je niet ziet, hoort en 
voelt en waarin je rust, meestal 's nachts in je bed

de soort
verzameling mensen of dingen met dezelfde 
kenmerken, het type

spullen dingen

de stad een grote plaats waar veel mensen wonen

het station
een plaats waar treinen, bussen en/of metro's 
aankomen en vertrekken

de stoel een meubel waarop één persoon kan zitten

de tafel
een meubel met een blad en meestal vier poten, 
waaraan je bijvoorbeeld kunt eten en werken

de tuin
een stuk grond bij een huis om bijvoorbeeld platen 
en bomen in te laten groeien

de vakantie
een periode waarin je vrij bent van school of 
waarin je niet hoeft te werken

DISK woordenlijsten  ©Boom uitgevers Amsterdam, 2018 4



THEMA 4 WONEN 
beginner

WOORD VERTALING BETEKENIS

van
dit woord gebruik je om te zeggen wie iets bezit of 
bij wie iets hoort

ver op een grote afstand

verhuizen in een ander huis gaan wonen

de wc het toilet

de winkel een gebouw waarin je dingen kunt kopen

de woonkamer
een kamer die alle bewoners van het huis 
gebruiken en waarin meestal de bank en de 
televisie staan

zoiets iets dat lijkt op wat gezegd is

zwart de donkerste kleur die er is
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