
Nederlands oefenen 20 
Open en Dicht

Open is een fijn woord. Open is: je bent welkom.  
Open is vrij zijn. Je mag zelf kiezen waar je naar toe wil gaan.  
Als het buiten warm is, dan doe je de deur of een raam open.  
Ik hoop dat de bibliotheek snel weer open mag. En de terrassen weer open mogen. 
Dat is toch veel gezelliger!  

Nu is de bibliotheek dicht en is het stil in de stad.  
Iedere avond gaat de hele stad dicht om 21:00 uur: de avondklok.  
Dicht is nu niet een fijn woord.  
Toch zit dicht ook in fijne woorden, zoals in dichtbij zijn. Dicht in de buurt komen. 
Daar kunnen we van dromen, fijn wanneer we dat weer veilig kunnen doen. 



Werkwoorden 
open  

 openen 

 open maken 

 open doen 

open draaien 

open zetten 

openen kan ook zijn: iets beginnen 

dicht 

 dicht doen 

 dicht maken 

sluiten 

maar let op: dichten betekent iets anders.  

dichten = gedichten maken! 

 
Vul in:  doe -  maak - doen - doet - draai - openen – maken 

1. Er zit een pakje bij de post. ____________ maar snel open. 
2. Ik ___________ de kraan wat verder open voor een harde straal water. 
3. Er wordt gebeld. ___________ jij de deur open? 
4. Ik open het raam. Wil jij het straks weer dicht ____________ ? 
5. Hij ____________ het boek dicht, want hij is klaar met lezen.  
6. Het dak lekt. We moeten het gat dicht ______________ . 
7.  Volgende week _____________ zij hun tweede winkel in Leiden 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Liedje – Open moet het zijn  
https://www.youtube.com/watch?v=YpFz6F_AICo 

 
Open, van The Scene 

En de lucht wordt donker 
En de maan verschijnt 
Maar ik word niet dronken 
Want er is iets dat harder toeslaat 
En dat maar niet verdwijnt 
En de maan klimt hoger 
En de wereld kraakt 
En ik word dover 
Ik hoor m'n eigen woorden vallen 
Maar niemand wordt geraakt 
En ik zoek naar het woord dat alles openmaakt 

Open, open, open moet het zijn 
Open, open, open moet het zijn 

Want de lichten branden 
De hemel kijkt 
Of er iets verandert 
Want er is teveel verlangen 
En er is te weinig tijd 
En de maan klimt hoger 
En m'n wereld kraakt 
En ik word dover 
Want ik hoor de woorden vallen 
Maar niemand wordt geraakt 
En ik zoek naar het woord dat alles openmaakt 

Open, open, open moet het zijn 
En ik open, open, open me voor jou 
Open, open, open moet het zijn 
Dus open je voor mij 

Maar het blijft gesloten 
En 't rookt en zwijgt 
En 't blijft geloven 
Dat 't onterecht is 
Dat de lafaard nooit iets krijgt 
Dat 't onterecht is 

Open, open, open moet 't zijn 
En ik open, open, open me voor jou 
Open, open, open moet 't zijn 
Dus open, open, open je voor mij 

Open, open, open moet het zijn 

https://www.youtube.com/watch?v=YpFz6F_AICo


 

 
 
tegenstelling 

ver weg / gevangen / ongezellig / sluiting / binnen / veilig 

 

open   -  dicht 

warm    -  koud 

dichtbij   -  ____________ 

opening  - ____________ 

onveilig   - ____________ 

gezellig   - ____________ 

buiten    -  ____________ 

vrij   - ____________ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bekijk dit korte filmpje 
 
 
https://gideonroggeveen.nl/open-dicht/ 

Deze zin staat op een huisje bij een brug in Leiden. Een gedicht van 1 regel. Weet jij 
een zin met de woorden open of dicht? Schrijf een mooie zin: 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Nog een heel kort filmpje https://www.youtube.com/watch?v=n3aV7AgP5dE&t=12s  

https://gideonroggeveen.nl/open-dicht/
https://www.youtube.com/watch?v=n3aV7AgP5dE&t=12s


 
 
 
Uitdrukkingen 

 

geen mond open doen   =  niets zeggen 

hij is een open boek voor mij  =  ik weet hoe hij is 

met open armen ontvangen  =  heel gastvrij ontvangen  

open kaart spelen    =  eerlijk zijn, niets verbergen 

in de open lucht    =  buiten 

dat is een bal voor open doel = dat is heel erg makkelijk 

 
               

Om te bekijken: een nieuwsbericht van 1 jaar geleden 
https://www.youtube.com/watch?v=uERXcOR-YQo 
 
Als Corona voorbij is mag alles weer open. De school, het zwembad, de bioscoop, de 
winkel, de bibliotheek, de kerk, het terras. Waar ga jij heen als het weer kan? Wat heb je het 
meest gemist? Schrijf een paar zinnen 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=uERXcOR-YQo


 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Liedje 
https://www.youtube.com/watch?v=f2NJfljxPTo 

 

Tip van de sluier, van Boudewijn de Groot 

 

Wanneer geef jij je bloot, laat jij jezelf eens zien       

jezelf blootgeven = eerlijk je gedachten uitspreken 

Ben je bang voor anderen of voor jezelf misschien 

Ik probeer je scherp te volgen, toch blijf je vaag voor mij 

En voor ieder antwoord dat je geeft komt er weer een raadsel bij 

 

En je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht 

Je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht 

En nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht 

  een tip van de sluier oplichten = een klein stukje van het geheim laten zien 

  oplichten =  optillen 

 

Al dring ik bij je aan, zit ik op je huid   

op de huid zitten = heel dichtbij komen 

Ik kom nooit dichter bij jou zelf, je vlucht steeds voor me uit 

Zal ik ooit te weten komen, wat gaat er in je om 

Of wil je een mysterie zijn, waar ik nooit achter kom 

https://www.youtube.com/watch?v=f2NJfljxPTo


En je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht 

Je blijft jezelf verbergen achter de lach op jouw gezicht 

En nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelicht 

 

Achter iedere deur die ik open doe 

doe jij een andere deur weer dicht 

en zo blijf je verborgen, 

nooit wordt er meer dan een tip 

van de sluier opgelicht 

 

 
Tot volgende week!  
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