Taalwandeling Duivendrecht
Uitleg
Als je wandelt kun je over veel dingen praten. Tijdens deze wandeling volg je een route. De route
staat in de tekst en op de kaart (achterkant).
Tijdens de wandeling krijg je twee soorten vragen:
❖ gewone vragen waarop je antwoord geeft.
➢ praatvragen waar je samen over praat. Je geeft dan je mening.
De nummers van de vragen staan ook op de kaart.
Doe voorzichtig en let goed op het andere verkeer!
De wandeling
Begin bij het Dorpshuis, bij de uitgang van Coherente. Ga naar rechts en loop langs het Dorpshuis.
Ga naar links en ga de brug over.
1. Op de flat Saturnus zie je een schilderij (muurschildering). Loop naar het schilderij.
❖ Wat zie je op het schilderij?
➢ Vind je het schilderij mooi? Wordt Duivendrecht mooier als er meer schilderijen zijn?
Loop aan de linkerkant van de flat Saturnus. Ga aan het einde van de flat naar links. Volg de weg.
2. Op de grond zie je witte tekeningen. Het zijn tekeningen van sterrenbeelden. Je bent nu bij
sterrenbeeld ‘Steenbok’.
❖ Wat is jouw sterrenbeeld?
Loop langs de flat Jupiter. Ga aan het einde van de flat naar links. Je bent nu bij de autoweg
(Astronautenweg). Loop tussen Neptunus en Mercurius door.
3. De namen van de flats zijn ook namen van planeten.
❖ Welke planeten ken je nog meer?
Loop verder door. Je komt nu bij een voetpad en fietspad (De Slinger). Ga naar links en volg de weg.
4. Na het viaduct (tunnel) zie je een houten huisje. Dit is een huisje voor insecten.
❖ Welke insecten ken je?
➢ Ben je bang voor insecten? Waarom wel? Waarom niet?
Loop over De Slinger. Loop langs de flat (Azaleahof).
5. Aan het einde van deze weg zie je rechts een viaduct (tunnel). Onder het viaduct zijn
schilderijen.
❖ Wat zie je op de schilderijen? Welke dieren? Welke kleuren?
Loop over de Rijksstraatweg, in de richting van het Dorpshuis. Ga bij de bloemenwinkel de straat in.
6. Aan de rechterkant van de straat zie je een oude klok. De klok is een boekenkast. Je mag
hier gratis boeken lenen.
➢ Heb jij thuis boeken? Vind je lezen leuk? In welke taal lees je?

Loop terug naar de Rijksstraatweg. Loop in de richting van het Dorpshuis.
7. In deze straat zie je veel huizen.
❖ Wat voor huizen zie je hier? Bijvoorbeeld: appartement/flat, rijtjeshuis/eengezinswoning,
boerderij.
➢ In wat voor huis woon jij? Heb je een balkon of een tuin? Ben je blij met jouw huis?
Ga naar links en loop naar het Dorpsplein.
8. Midden op het Dorpsplein staat een beeld.
❖ Wat is het voor beeld? Hoe wordt het beeld genoemd?
➢ Jij mag een beeld maken (ontwerpen/bedenken). Waarvan maak je een beeld? Een mens?
Een dier? Iets anders?
Loop terug naar het Dorpshuis.
9. In het Dorpshuis kun je veel dingen doen. Bijvoorbeeld sporten, een cursus of naar de
bibliotheek.
➢ Kom jij wel eens in het Dorpshuis? Waarom?

De wandeling is nu klaar. Je kunt de antwoorden op de gewone vragen krijgen bij Coherente of lezen
op www.coherente.nl/taalwandeling.

