Woordenlijst

In deze woordenlijst vind je alleen de
betekenis die hoort bij dit verhaal.
De cijfers verwijzen naar de bladzijde
waar het woord voor het eerst voorkomt.

Categorie: mens & maatschappij

Afgezien van  

Zonder te letten op

Afkorting, de

Een woord dat je kort opschrijft door alleen

23

In het algemeen

Zo gaat het bijna altijd

54

Instantie, de

Een afdeling van de gemeente

42

de eerste letter(s) te gebruiken; bijvoorbeeld:

Invoeren

Spullen uit het buitenland halen

16

‘enz.’  voor ‘enzovoort’

36

Lagedrukgebied, het De luchtdruk is hier lager dan eromheen;

Auteur, de

De schrijver

40

Beleid, het

De manier waarop mensen iets regelen.

het is bewolkt of het regent
het zonlicht kan niet bij de maan komen

Een gemeente heeft bijvoorbeeld een beleid
Merk, het

over vuilnis. In dat beleid staat precies hoe en
gemeente

42

Bevrijden

Vrij maken

25

Bewust

Er goed over nadenken, je weet wat je doet
Geld dat je aan iets kunt uitgeven

Burger, de

Iemand die in een land woont, noem je een
burger van dat land

Centrum, het

Midden

8
10
19
8

Concurrent, de

Tegenstander

11

Denken om

Letten op/niet vergeten

18

Evenaar, de

Lijn die over het midden van de aarde loopt 26    

Export, de

De verkoop van spullen aan  het buitenland 16

Milieu, het

lucht, het water, de planten en bomen

56

Best wel

25

Onderstaand

Wat onder een tekst, foto  of plaatje staat

35  

Ontslagen

Ergens niet meer mogen werken

39

Ontwikkeling, de

De  manier waarop iets verdergaat

26

Opgeven

- Je aanmelden

Opstand, de

Als er een opstand is, dan zijn mensen boos

Overheersen

Dan ben je de baas over iemand, je bent
54

Iets doen wat niet mag

29

Persoonlijk

Van jezelf

26

Politiek, de

Alles wat te maken heeft met het regeren
van een land

17

Profiteren

Ergens voordeel van hebben

22

Rechtbank, de

Het kantoor waar de rechter bekijkt of

17
23

Overtreden

Gebruikelijk

Zo gaat het bijna altijd

36

Gedachte, de

Iets wat je denkt

9

Gelijkenis, de

Iets lijkt er heel erg op

8

Grondstof, de

Een natuurlijke stof waar nog een product

Van nu, modern

59

iemand schuldig of onschuldig is
Rechten en plichten

Hogedrukgebied, het Bij een hogedrukgebied is de lucht helder;
het regent niet
68

27  

23

belangrijker dan iets of iemand anders

Spullen verkopen aan het buitenland

16

15

op hun leider

Iets wat zo is, je weet het zeker

bijvoorbeeld een grondstof voor boter

7

- Ergens mee stoppen

Feit, het

van gemaakt moet worden; melk is

46

Het milieu is alles wat om ons heen is; de

Nogal

Exporteren

Hedendaags

32  

Soort of type. Je kunt bijvoorbeeld kleding
van een bepaald merk kopen.

wanneer vuilnis wordt opgehaald in die

Budget, het

27                                                                                                                                  

Maansverduistering De aarde schuift voor de zon, een deel van         

Reeks, de

51

Dingen die een mens mag hebben en                   
moet doen

24

Serie, een rij van dingen

41
          69

Regelen

Zorgen dat iets gebeurt

55

Vervolg, het

Dat komt na iets wat al gebeurd is

47

Regering, de

Mensen die het land leiden

20

Vervolgen

Zorgen dat iemand gestraft wordt

51

Revolutie, de

Snelle verandering (meestal in de politiek)

Rijk, het

Mensen die het land leiden (regering)

Schuld, de

Hier wordt een geldschuld bedoeld. Je hebt
geld geleend dat je moet terugbetalen

Sfeer, de

9
20
48

Stemming; als er een goede sfeer is, dan is
het prettig

12

Stemmen

Kiezen

18

Stimuleren

Zorgen dat iemand iets gaat doen, dat
iemand iets leuk vindt

56
22

Werkelijk

Echt

11

Westelijk

Uit het westen

25  

Wet, de

Hierin staat alles wat mag en niet mag in
een land

13

Windrichting , de

Kant waaruit de wind komt

27

Zuidelijk

Uit het zuiden

27

  

met

Dit hoort bij

31

Toelichting, de

De woorden waarmee je iets uitlegt

35

Trede, de

Deel van een trap

30

Tribune, de

Een rij banken

17

Tweede Kamer, de

In de Tweede Kamer zitten 150 mensen
die kijken of de regering het goed doet

20

Van belang zijn

Nodig zijn

40

Vaste lasten

Alles wat je elke maand weer moet                 
betalen

51

Iets wat niet mag

29

Verbreken

Zorgen dat iets ophoudt

13

Verduistering, de

Donker maken

32

Verhelpen

Iets weer goed maken of zorgen dat het in
orde komt

49

Verkiezingen, de

Hierbij kies je mensen voor de regering

18

Verslaving, de

Als iemand een verslaving heeft kan hij niet
zonder bijvoorbeeld alcohol of drugs

44

Versterken

Iets groter of sterker maken

25

Vertegenwoordigen

Voor iemand anders een taak doen

19

70

Vies maken
Voor het grootste deel

24

Te maken hebben

Verboden

Vervuilen
Voornamelijk

          71

