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Door Jan de Waard

Lijf en leden
Opdracht 1
a

Er komen lichaamsdelen in voor.

b
Verklaring
niet onder controle hebben
heel zeldzaam
heel erg dol zijn op iemand
er vandoor gaan
iemand ten huwelijk vragen
denken dat iets wel kan
iemand erg ‘leuk’ vinden

Puzzelletter
s
c
h
e
d
e
l

Uitdrukking
een oogje hebben op iemand
zich uit de voeten maken
iemands hand vragen
je hart verpand hebben aan iemand
niet in de hand hebben
op de vingers van één hand te tellen
iets in je hoofd halen

Letter
l
e
d
h
s
c
e

Opdracht 2
a

1
2
3
4
5
6
7

het voor de kiezen krijgen
op je neus kijken
ergens je handen aan vol hebben
ergens je buik van vol hebben
het achter de rug hebben
snel op je teentjes getrapt zijn
oog om oog, tand om tand

b

1
2
3
4
5
6
7

veel tegenslag hebben
teleurgesteld zijn
het ergens erg druk mee hebben
iets helemaal beu zijn
iets achter je laten
lichtgeraakt zijn
wraakzuchtig zijn

Opdracht 3
a
b
c
d
e
f

Dat wil ik wel. Daar heb ik wel oren naar.
Er wordt over haar geroddeld. Zij gaat over de tong.
Dat raakt me wel. Dat gaat me aan het hart.
Het mag eigenlijk niet, maar ik zal het voor deze keer door de vingers zien.
Ik kan dat nou eenmaal. Ik heb het in de vingers.
Ga weg! Loop me niet zo voor de voeten.

Opdracht 4
a

1
2
3
4

ogen in je rug hebben
met je mond vol tanden staan
voor iets of iemand je hand in het vuur steken
met de hand over het hart strijken
of: met de hand op het hart
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b

1
2
3
4
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alles zien
niks meer weten te zeggen
ergens of in iemand het volste vertrouwen in hebben
iemand vergeven / iemand voor één keer iets toestaan
of: ik zweer het

Opdracht 5
a

1
2
3
4
5
6

hart voor de zaak hebben
Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.
met lange tanden eten
haar op de tanden hebben
met de handen in het haar zitten
Vele handen maken licht werk.
of: handenvol werk hebben

b

1
2
3
4
5
6

ergens heel erg bij betrokken zijn / zich ergens voor inzetten
Je praat veel over wat je bezighoudt.
met tegenzin eten / het eten niet lekker vinden
zich goed kunnen verdedigen / niet over zich laten lopen
het niet meer weten / ten einde raad zijn
Als je een klusje samen doet, ben je sneller klaar.
of: heel veel werk hebben

Opdracht 6
-
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