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STAP 1

1. Een babbel over voornamen

2. In Oudenaarde onderzocht men de meest populaire voornamen. Kunnen jullie de

juiste periode plakken op deze vaak voorkomende jongens- en meisjesnamen?

Jozef, Maria 1904-1905

Peter, Ann 1914-1915

Jurgen, Cindy 1944-1945

Albert, Elisabeth 1964-1965

Luc, Monique 1974-1975 (uit: Taalquizboek)

3. Welke voornamen zouden nu hoog scoren? Wat leid je hieruit af?

Samengevat

STAP 2

1. En nu de familienamen onder de loep

• Van wie krijgen wij onze familienaam?

• Ken je landen of culturen waar dat anders gaat?

• Hebben familienamen altijd bestaan?

• Ken jij de oorsprong en de betekenis van je familienaam?
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2. Kwis

• Welke namen horen in het volgend rijtje niet thuis?

Slegers, Devleeschouwer, De Houwer, Beenhakker, Slachters, Serneels

• Welke drie beroepen vind je terug in de volgende namenreeksen?

• Depaepe,

• Smeenk, 1.

• Smessaert,

• Smeulders, 2.

• Moller,

• Spaepen, 3.

• Smeding,

• Smolders.

• Een persoon die de naam Brusselmans kreeg, was waarschijnlijk afkomstig uit

• de omgeving van Brussel,

• het platteland,

• Limburg.

• de woonplaats had er niets mee te maken

• Zoek nog drie familienamen waarin een plaatsnaam voorkomt.

• Van Tongerloo,

• Van Aeker,

• Van Aerschot,

• Vandevelde.

• Welke voornaam herken je in de volgende familienamen? Hoe ontstonden die na-

men?

• Florizoone,

• Jansen,

• Peeters.

• Waar komen de volgende familienamen vandaan? Maak de goede combinatie tus-

sen kolom 1 en kolom 2.

Dewolf Hij was een slecht buurman.

De Haes Hij was heel sluw.

Quaghebeur Hij was een levensgenieter.

Devos Hij at heel veel.

Goeleven Hij was heel vlug.
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STAP 3

1. Ook plaatsen krijgen namen

• De langste plaatsnaam vind je in Wales (Groot-Brittannië). Als je er met de trein aan-

komt, duurt het wel even voor je het plaatsnaambord voorbij bent. Deze naam telt

●● 18 letters.

●● 38 letters.

●● 58 letters.

●● 78 letters.

• Op de radio hoor je vaak over files spreken: file op het Vierarmenkruispunt, file in de

Welriekende Dreef enz. Waarom heet de Welriekende Dreef ‘welriekend’?

●● Omdat er lindebomen staan, die in de lente heerlijk ruiken.

●● Omdat ze langs een plek loopt die Willerieken heette.

●● Omdat de grond er zo zacht was dat je er met een riek in kon werken.

●● Omdat daar in de Middeleeuwen de parfumverkopers woonden.

• Veel plaatsen noemt men naar een bos vlakbij of in de buurt. Bij welke bos-

sen lagen de volgende steden of dorpen?

Eeklo ruig bos

Heverlee beukenbos

Boekel eikenbos

Lille lindebos

Baal bos van de legerplaats

Kasterlee bos van de geitenbok
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