
Taalwandeling Ouderkerk     

 
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 
Je begint bij het Dienstencentrum. Loop langs De Drieburg en ga rechtdoor.  
 

1. In het oude gebouw van de brandweer is nu een kringloopwinkel. 
❖ Wat kun je allemaal kopen bij een kringloopwinkel? 
➢ Koop jij spullen bij een kringloopwinkel of op een tweedehands markt of rommelmarkt? 

Waarom wel of waarom niet? 
 
Loop verder in de straat. Steek over. Je bent nu naast een school. 
 

2. De school heet ‘Het Kofschip’. 
❖ Bij taal gebruik je soms ook ‘’t Kofschip’ of ‘Soft Ketchup’. Weet je wat je daarmee kunt 

doen? 
 
Loop verder in de Prinses Beatrixstraat. 
 

3. De straten in deze wijk hebben namen van mensen van het Koningshuis (bijv. Beatrix, 
Wilhelmina, Margriet).  

❖ Ken je nog meer mensen van het Koningshuis? 
➢ Wat vind je van het Koningshuis? Waarom? 

 
Loop verder. Ga aan het einde van de straat naar links. Ga daarna de tweede straat rechts naar de 
Strandvlietlaan. 
 

4. In deze buurt staan veel rijtjeshuizen (eengezinswoningen).  
➢ In wat voor soort huis woon jij? Bijvoorbeeld: rijtjeshuis, flat/appartement, boerderij. Waar 

wil je graag wonen? 
 
Loop verder in de Strandvlietlaan. Ga de witte brug over (rechts). Je bent nu bij Bindelwijk. Loop om 
het gebouw heen, naar de ingang. 
 

5. In de Bindelwijk kun je veel dingen doen. Bijvoorbeeld sport, muziekles of naar de 
bibliotheek. 

➢ Kom jij wel eens in de Bindelwijk? Waarom?  
 
Loop verder. Je loopt nu door de Koningin Julianalaan. Loop in de richting van het Dienstencentrum/ 
Plus supermarkt. 
 

6. Boven de huizen op nummer 7 en 8 staat een jaartal.  
❖ In welk jaar is het huis gebouwd? 

 
Loop rechtdoor verder. Je komt nu in de Dorpsstraat. Loop tot het gemeentehuis. 



 
7. Naast het gemeentehuis (rechts) is een monument.  
❖ Waarvoor is het monument? 
➢ Doe jij mee aan de herdenking op 4 mei? 

 
Loop een klein stukje terug. Ga de Korendragerstraat in. Loop door tot je bij de kerk komt. 
 

8. Je bent nu bij de Amstelkerk. 
➢ Ga jij wel eens naar de kerk? Of naar een moskee?  
➢ Vind je dit een mooi gebouw? 

 
Loop een stukje terug. Loop via de Kerkstraat naar de Dorpsstraat. Je bent nu weer bij het 
gemeentehuis. Ga naar links. Loop naar de Plus supermarkt. 
 

9. Bij de Plus supermarkt kun je een rivier (water) zien. 
❖ Hoe heet deze rivier? 

 
Loop verder. Ga de eerste straat rechts in (Prins Hendrikstraat). Ga aan het einde weer naar rechts 
(Vondelstraat). Loop door tot je bij het gemeentehuis bent. 
 

10. Bij het gemeentehuis staat een beeld. 
❖ Hoe ziet het beeld eruit? 
➢ Jij mag een beeld ontwerpen (bedenken/maken). Waarvan maak je een beeld? Een mens, 

een dier, iets anders? 
 

Loop verder, volg de weg. Je bent nu weer bij De Drieburg en het Dienstencentrum. De wandeling is 
nu klaar. Je kunt de antwoorden op de gewone vragen krijgen bij Coherente of lezen op 
www.coherente.nl/taalwandeling.  
 

 

http://www.coherente.nl/taalwandeling

