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Waar gaat dit over? 
Begrippen

Blitse Bejaarden
onderbouw vmbo/ havo/ vwo 
Je schrijft een limerick over ‘actief ouder worden’
actief, woordslang, limerick  

lesbrief

De Europese Unie heeft het jaar 2012 uitgeroepen tot het Jaar van ‘actief ouder worden’. Belangrijk, 
want er komen steeds meer bejaarden. En het is natuurlijk jammer wanneer die alleen maar kopjes 
ko�e drinken achter de geraniums. In deze les schrijf jij een limerick over ouderen die volop in 
het leven staan! Daarvoor moet je wel even wat eigen spullen uit de kast halen.  

STAP 1

Maak samen met je buurman of buurvrouw een woordslang van minstens 12 woorden over ouderen.  

Wat doen ouderen? Wat vinden ze leuk en wat eten of drinken ze graag? Hoe zien ze eruit? Hoe gedragen ze zich? 

Welke kleren dragen ze? Verzin zoveel mogelijk verschillende dingen! Denk ook aan mensen die je kent. 

leesbril - langzaam- m....
Een woordslang maak je door omstebeurt 

een woord op te schrijven 
waarbij de laatste letter van het 

ene woord de eerste letter is van 
het volgende woord. 

Een lim
erick is een 

grappig gedichtje van 

5 regels. In
 de 1e 

regel staat een 

plaatsnaam. Het 

rijm
schema

is A-A-B-B-A.  

Kijk naar de woordslang (stap 1) en naar je lijstje (stap 2). Welke dingen kun je 
met elkaar combineren? Maak gekke, verrassende, onalledaagse combinaties. 
          Bijvoorbeeld: op de quarterpipe van de skateboardbaan met een rollator. 
                                   Schrijf je ideeën in steekwoorden op. 

STAP 3

Maak nu een lijstje met 15 activiteiten en voorwerpen die bij jouw leven 
horen. Ga in gedachten door je kamer en je weekend, bedenk wat je nu 
zoal in je zakken en tas hebt zitten en wat je allemaal leuk vindt om te doen. 

STAP 2

Schrijf een limerick over een oude man of vrouw die 

heel actief oud wordt. Dat doet deze oudere door allerlei 

dingen te doen die jij oko doet. Of door jouw spullen te

gebruiken. 

STAP 4

Ben je tevreden over je gedicht? En ken je een oudere die 

wel wat leven in de brouwerij kan gebruiken? Ga dan bij 

hem of haar op de ko�e en presenteer je limerick!

UITSTAP

STAP 5Lees de limerick hardop voor.  
Klopt het rijm? Is het ritme goed?
Verbeter je tekst waar nodig. 
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