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individueel
de inspiratiebron
het interieur
het mozai'ek
organisch
radicaal
renoveren
de spiraal
de zuil

lets nieuws dat erbij komr en dat een positief effect heeft.
Het ergens mee eens zijn.
Zorgen dar mensen krijgen wat ze willen en nodig hebben.
Je zorgt dat iets bewaard blijft voor de toekomst. Het bewaren, behouden.
lemand die ermee te maken heeft.
Bij iemand langsgaan voor een praatje.
van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp waarbij iedereen zijn mening kan
geven.

Snel ontroerd of vol emoties.
De groep mensen die door de inwoners van een gemeente is gekozen om leiding te
geven aan de gemeente.

Een jongere die met een groepje op straat rondhangt en soms overlast veroorzaakt.
Het opnieuw inrichten.
De mogelijkheid om mee re praten over beslissingen.
De persoon die in de buurt van een bepaalde plek woont.
Een meningsverschil, een ruzie.
lets bedenken en opschrijven.
Een schriftelijke vraag van een groep mensen aan bijvoorbeeld de regering. Zo willen ze
iets voor elkaar krijgen.
lemand die het ergens niet mee eens is.

Sprakeloos en in de war van verbazing.
lemand die het ergens mee eens is.

Een kleine ruzie met woorden.

Een aantal woningen in een grootgebouw zoals een flat.
Een regel waar je bij het bouwen rekening mee moet houden.
Voor de sier.

Versieren.

ln beweging, steeds in verandering.
Clad en vlak.

De buitenkant van een gebouw.
Ceschikt om ergens voor re gebruiken.
Geometrische vormen kun je met een liniaal of een passer tekenen.
Mooi bij elkaar passend.

Je hebt een ideaal en srreeft dat na. Een ideaal is een idee waarvan je hoopt dat het
werkelijkheid wordt.
Voor elk mens anderg ieder apart.
Datgene waardoor je op ideeën komt of geinspireerd raakt.
De binnenkant van een gebouw.
lets dat is gemaakt van veel stukjes gekleurde steen ofgekleurd glas.
organische vormen zijn vormen die doen denken aan dingen in de natuur.
Grondig helemaal. Bij een radicale verandering wordt ailes helemaal anders.
Een woning zo verbouwen dat hij voldoet aan de eisen van de moderne tijd.
Een kromme lijn die van binnen naar buiten draait, zoars van een slakkenhuisje.
Een paal die dient om een deel van een gebouw te ondersteunen.

wooRDENLtrST rES 1

de aanwinst
ergens achter staan
in een behoefte voorzien
het behoud
de betrokkene
buurten
discussiëren

emotioneel
de gemeenteraad

de hangjongere
de herinrichting
de inspraak
de omwonende
de onenigheid
opstellen
de petitie

de tegenstander
verbijsterd
de voorstander
de woordenwisseling

WooRDENTUST LES s

het appartementencom plex
het bouwvoorschrift
decoratief
decoreren
dynamisch
egaal

het exterieur
functioneel
geometrisch
in harmonie met
idealistisch
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