
Nederlands oefenen 14    
Herfst  

September, oktober en november zijn de maanden van de herfst. 
Vaak is het in deze tijd slecht weer. De temperatuur gaat omlaag. Het regent veel. Soms 
staat er een harde wind. Ook wordt het elke dag wat eerder donker. Dan is het fijn om 
binnen te blijven.  
Maar dit jaar is het een mooie herfst! Er is veel zon. De bomen hebben prachtige 
kleuren gekregen. Dan is het juist fijn om naar buiten te gaan, voor een wandeling in 
de stad of in het bos. 

Houd jij van de herfst? Of juist niet? Hoe is de herfst in jouw eigen 
land? 



Gezellig binnen blijven 

Gezelligheid is een echt Nederlands woord. Maar wat is het nou eigenlijk? 
Wat past bij het woord gezellig? Zet de woorden in het goede vak. 

kaal – warm – koud – licht – donker – huiselijk – veilig – gastvrij – somber – plezierig 
– comfortabel – guur – leeg – knus – onvriendelijk – behaaglijk – sfeervol –
aangenaam – akelig – naar – saai – sfeerloos – kil – vervelend - hartelijk

gezellig ongezellig 

Gezellig kan betekenen: Samen iets fijns doen. Samen koken, eten, praten, een spelletje 
spelen, televisie kijken of koffiedrinken bijvoorbeeld. 

Gezellig kan ook betekenen dat het ergens fijn is. Een gezellig huis is een huis waar je graag 
komt. Het is er vriendelijk, warm, comfortabel. De bewoners zijn gastvrij. 



naast - bij - van  - op - naar - met – door – van - in 

Blijf zoveel mogelijk thuis 

Dat heeft de regering gezegd op 3 november. Toen was er een persconferentie over 
Corona. Er zijn nieuwe regels. Die zijn strenger dan eerst. Ze duren tot 19 november. 

Alle gebouwen waar veel mensen komen zijn dicht. Zoals de bibliotheek. Maar samen 
wandelen mag gelukkig wel! Met twee mensen tegelijk. 

Lekker buiten wandelen 

Gister hebben we een herfstwandeling gemaakt. We liepen _____ het bos. Het had 

gestormd, en er lagen al veel bladeren _____ de grond. Nog steeds woei er af en 



    
 
 
Lied Oostenwind – Nick en Simon   
https://www.youtube.com/watch?v=tNbSOYyjIr8  

toe een blad ______ de bomen. Toen we het koud kregen wilden we graag weer 

_____ binnen. Thuis gingen we lekker ______ de kachel zitten. We dronken koffie 

_____ melk. En we genoten _____ de warmte. Ik deed de lamp _____ de tafel aan 

toen het donker werd. Het was gezellig _____ huis. 

 

 

Ik wil niet wennen aan m'n winterjas 
Het schijnt dat juli hier gister was    gisteren was het nog zomer 
Maar nu is het strand verlaten 
Het is snijdend koud     snijdend - scherp 
Niemand die ziet wat ik bij me houd 
En liever voor me houd     voor me houd - niet vertel 
 
Over m'n leven waait een oostenwind 
Oktober, november zie ik somber in 
Hij hielp me vooruit 
Maar plotseling 
Keerde hij zich tegen mij     werd hij mijn tegenstander 
Een oostenwind 
 
Nu het zand langzaamaan door m'n vingers glipt 
Knijp ik rijkelijk laat pas m'n handen dicht  rijkelijk laat - veel te laat 
En zijn m'n zorgen om enkel een kleinigheid 
Door de wind meegenomen naar verleden tijd 
Vergetelheid       vergetelheid – vergeten zijn 
 
Over m'n leven waait een oostenwind 
Oktober, november zie ik somber in 
Hij hielp me vooruit 
Maar plotseling 
Keerde hij zich tegen mij 
Een oostenwind 
 
Het vlakke land 
Vlakke land 
Het zachte zand 

https://www.youtube.com/watch?v=tNbSOYyjIr8


 

Zachte zand 
Hier naar daar 
Onbegaanbaar   onbegaanbaar – je kunt er niet lopen of rijden 
 
Over m'n leven waait een oostenwind 
Oktober, november zie ik somber in 
Hij hield me vooruit 
Maar plotseling 
Keerde hij zich tegen mij 
Een oostenwind 
 
 

 

       
 
 
 
 
Waarom veranderen bomen in de herfst? 
https://www.youtube.com/watch?v=peKUnV4AtJQ  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=peKUnV4AtJQ


Pompoen 
In de herfst is er nieuwe oogst van veel vruchten en groenten. Pompoenen zijn 
in de herfst op hun allerbest.  

https://www.youtube.com/watch?v=2OgZL_I4jeY 

Kook jij wel eens met pompoen? Mogen we je lekkerste recept? Dankjewel! 

Tot volgende keer! 

https://www.youtube.com/watch?v=2OgZL_I4jeY
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