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Info

•  Heeft gewerkt bij M-Hair, kapsalon 
ExpHair, kapper Fabulous, 
kapsalon Creativo

•  In een relatie
•  ging naar BFF Pulle

Sally Platini
Tijdlijn Over Vrienden Foto’s Meer ▼

Sally Platini
3 minuten geleden

Mooi hé!

Sally Platini vindt dit leuk.

Activiteiten

Sally Platini

Zonnecentrum Kim

Sally Platini

Nagelstudio 54

Sally Platini

Blog van Sally Platini

Sally Platini

www.mooizijn.be

Ben Hoefkens
Tijdlijn Over Vrienden Foto’s Meer ▼

Info

•  Werkt niet
•  Studeerde aan Café Lannise
•  In een relatie met Shania

Ben Hoefkens
12 uur geleden

Jan De Spil, Tatiana De Blok en 
15 anderen vinden dit leuk.

Cindy Somers

Wat een feestje, Ben!

Vind ik leuk • Reageren • Delen

Vrienden 1799

Activiteiten

Ben Hoefkens

Dancing Vierkant

Ben Hoefkens

Dancing Carkeys

Ben Hoefkens

completed level 10 
in Bouncing Balls

Ben Hoefkens

Café International
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Snuggie StoreSnuggie StoreSnuggie Store
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Les 6: De Snuggie 
Je stelt vragen om meer informatie te krijgen over een product. 
Je geeft je mening en vraagt naar de mening van anderen.
Je stelt vragen om meer informatie te krijgen over een product. 
Je geeft je mening en vraagt naar de mening van anderen.

KinderSnuggie 
met vlinders

€ 15
Vanaf nu verkrijgbaar: een deken met mouwen! Het glijdt niet van je 
lichaam zoals een gewoon deken en het houdt je warm van kop tot teen 
terwijl je volledig vrij kunt bewegen. Je kunt zeer comfortabel lezen, 
eten, videogames spelen, zappen, telefoneren of je huiswerk maken.
• gemaakt van superzachte fl eece
• zeer grote zakken
• BONUS: zachte sokken inbegrepen
• van 2 tot 12 jaar
• machinewasbaar

Moet je hebben: 

de iWedding-ring!
Nu met chip, zo weet je altijd waar je geliefde is!
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Les 7: De Kotmadam 
 J Je vormt zelf samenstellingen en afl eidingen van grondwoorden. e vormt zelf samenstellingen en afl eidingen van grondwoorden. 

Je leidt het grondwoord af van samenstellingen en afl eidingen.Je leidt het grondwoord af van samenstellingen en afl eidingen.

TV-KIJKEN OPNAMES TV-GIDS TV-THEEK NIEUWS INSTELLINGEN

 

20:0019:30 20:30 21:00 21:30

De kotmadam Yes, Dear Masterchef 

Journaallus De premiejager Clips Vlaanderen Muziekland

De huisdokter De Smaakpolitie Komen eten Huizenjacht

Winterbeelden Desperate Housewives De bende van Wim

Spiderman Geen uitzending

De dingen des levens Private Practice

7th Heaven Clean House Huis in aanbieding Dr. Oz Show

Shameless Less than kind Dexter

Het zandkasteel De kleine zeemeermin De Smurfen Kaatje Mega Mindy

De oosterse dagschotel   Campina Workshop The art of making cocktails

Journaallus De premiejager Clips Vlaanderen Muziekland

De huisdokter De Smaakpolitie Komen eten Huizenjacht

Winterbeelden Desperate Housewives De bende van Wim

Shameless Less than kind Dexter

Journaallus De premiejager Clips Vlaanderen Muziekland

De huisdokter De Smaakpolitie Komen eten Huizenjacht

Shameless Less than kind Dexter

De kotmadam Yes, Dear Masterchef De kotmadam Yes, Dear Masterchef De kotmadam Yes, Dear Masterchef De kotmadam Yes, Dear Masterchef 

Journaallus De premiejager Clips Vlaanderen MuzieklandJournaallus De premiejager Clips Vlaanderen MuzieklandJournaallus De premiejager Clips Vlaanderen MuzieklandJournaallus De premiejager Clips Vlaanderen MuzieklandJournaallus De premiejager Clips Vlaanderen Muziekland

De huisdokter De Smaakpolitie Komen eten HuizenjachtDe huisdokter De Smaakpolitie Komen eten HuizenjachtDe huisdokter De Smaakpolitie Komen eten HuizenjachtDe huisdokter De Smaakpolitie Komen eten HuizenjachtDe huisdokter De Smaakpolitie Komen eten Huizenjacht

Winterbeelden Desperate Housewives De bende van WimWinterbeelden Desperate Housewives De bende van WimWinterbeelden Desperate Housewives De bende van WimWinterbeelden Desperate Housewives De bende van Wim

Spiderman Geen uitzendingSpiderman Geen uitzendingSpiderman Geen uitzending

De dingen des levens Private PracticeDe dingen des levens Private Practice

7th Heaven Clean House Huis in aanbieding Dr. Oz Show7th Heaven Clean House Huis in aanbieding Dr. Oz Show7th Heaven Clean House Huis in aanbieding Dr. Oz Show7th Heaven Clean House Huis in aanbieding Dr. Oz Show7th Heaven Clean House Huis in aanbieding Dr. Oz Show

Shameless Less than kind DexterShameless Less than kind DexterShameless Less than kind DexterShameless Less than kind Dexter

Het zandkasteel De kleine zeemeermin De Smurfen Kaatje Mega MindyHet zandkasteel De kleine zeemeermin De Smurfen Kaatje Mega MindyHet zandkasteel De kleine zeemeermin De Smurfen Kaatje Mega MindyHet zandkasteel De kleine zeemeermin De Smurfen Kaatje Mega MindyHet zandkasteel De kleine zeemeermin De Smurfen Kaatje Mega Mindy

De oosterse dagschotel   Campina Workshop The art of making cocktailsDe oosterse dagschotel   Campina Workshop The art of making cocktailsDe oosterse dagschotel   Campina Workshop The art of making cocktailsDe oosterse dagschotel   Campina Workshop The art of making cocktailsDe oosterse dagschotel   Campina Workshop The art of making cocktails  De oosterse dagschotel   Campina Workshop The art of making cocktails

Het zandkasteel De kleine zeemeermin De Smurfen Kaatje Mega Mindy

Journaallus De premiejager Clips Vlaanderen MuzieklandJournaallus De premiejager Clips Vlaanderen Muziekland

De huisdokter De Smaakpolitie Komen eten Huizenjacht
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Wat zijn grondwoorden, samenstellingen en afl eidingen?

We bedenken niet voor elk nieuw ding een nieuw woord. 
In plaats daarvan voegen we bestaande woorden samen (bv. muismat, kanariegeel) of voegen 
we voor- en achtervoegsels toe (bv. bruikbaar, waterachtig). 
Nu je dat weet, kan het je helpen om de betekenis van bepaalde woorden te achterhalen of om 
ze correct te schrijven.

Wat is een grondwoord?
Een grondwoord is de allerkortste vorm van een woord. Je kunt een grondwoord dus niet meer 
in afzonderlijke woorden splitsen. 
Bv. bus, tand, werk, tapijt, douche

Wat is een samenstelling?
Als je grondwoorden samenvoegt, krijg je een samenstelling.
brood + mager = broodmager
sport + artikelen + fabrikant = sportartikelenfabrikant

Er zijn verschillende soorten samenstellingen, bv.
• met meerdere zelfstandige naamwoorden: televisieaansluiting, netwerkkabel ...
• met een bijvoeglijk naamwoord: megaleuk, supersnel ...
• met anderstalige delen: harddisk, webcam, webmaster ...
• met een afkorting: tv-programma, cd-speler, USB-stick ...
• met als eerste deel de stam van een werkwoord: springplank, looprek ...

Wat is een afl eiding?
Een afl eiding ontstaat als je aan een woord een voorvoegsel en/of een achtervoegsel toevoegt.
on + eer = oneer
ver + werk + ing = verwerking
aap + in = apin 

Let op: voorvoegsels en achtervoegsels krijgen pas hun betekenis wanneer je ze combineert 
met een grondwoord.
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Les 8: In badpak op facebook! 
Je leert sleutelwoorden uit een tekst halen en in een schema plaatsen. 

1
- “Zullen we hier eens op klikken?”
- “Ja, doe maar, die knappe kerel die je laptop heeft aangesloten op internet 

zei toch dat je met dat icoon dingen kon opzoeken.” 
- “Oké, ‘klik’, dan staat er nu ‘Google’. Wat is dat?”
- “Mmm, dat weet ik niet. Daar kunnen we niets mee, denk ik. Doe het maar 

weg.”
- “Hoe dan?”
- “Klik eens op ‘Ik doe een gok’?”
- “Oei, nee, wat is dat allemaal?”
- “Druk nog eens op die blauwe knop, dat moesten we doen van die kerel.”
- “Ik moet ergens een woord proberen te typen. Ah, hier in dat witte stuk kan ik 

iets schrijven. Wat zal ik schrijven?”
- “Typ: ‘Wanneer is het zwembad van Beveren open?’”

Zo gaan er enkele uren voorbij. Jozefi en heeft een nieuwe laptop en Julia, 
haar beste vriendin, helpt haar. Ze typen verschillende woorden in en komen 
op allerlei sites. Ze moeten vaak erg lachen. 
Wanneer Jessy en Lucas-Romeo binnenkomen, schrikken ze zich een bult. 
Lucas-Romeo roept: “Waaw oma, wat een vette laptop!” Jozefi en glundert, ze 
is er inderdaad erg trots op.
“Goed dat jullie er zijn,” zegt oma, “dan kunnen jullie me wat helpen, want ik 
ben niet zoals jullie geboren met een computer in mijn maag. Jullie generatie 
zit altijd achter de computer. En Julia hier bakt er ook niet veel van.”
“Zal ’t gaan? Ik ben er toch maar mooi in geslaagd die foto van ons op je 
laptop te krijgen”, zegt Julia. En ze knipoogt naar Jozefi en. 
“Bij Lucas-Romeo ben je aan het goede adres,” zegt Jessy, “hij is een echte 
computernerd. Ik zit niet zoveel achter de computer.”
“Je liegt!”, verweert Lucas-Romeo zich. “Jij zit urenlang te chatten met je 
vriendinnen. Meestal zeer interessant! Welke pumps zijn de mooiste? Heb je 

2
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woordenschat

de provider
leverancier, bedrijf dat (tegen 
betaling) toegang tot internet 
verschaft, mobiele telefonie 
aanbiedt …

bevestigen
laten weten dat iets is zoals het 
moet zijn, bekrachtigen

het IP-adres
IP staat voor Internet Protocol. 
Elke computer die aangesloten is 
op het internet heeft een nummer, 
zodat men altijd te weten kan 
komen van welke computer een 
bepaald bericht verstuurd werd.
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Jeanie Wienie Jos Sacoche Julia De Booser

Marc de 
Stijve Hark Sam Tamtam Vincent Cement
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gezien dat Micky naar mij zat te kijken? En heb je in de Joepie de foto’s van One Direction gezien, ze zijn zó knap?” 
Jozefi en grijpt in voor er ruzie van komt. “Ik wil surfen, maar ik weet niet hoe het moet.”
“Je gaat naar zee en je huurt daar een surfplank …”
“Grappig,” zegt oma, “zie je mij al op een plank staan?” 
“Niet echt”, geeft Jessy toe. 
“Ik zou mijn nek breken.” 
“Krijg ik dan jouw laptop?”, vraagt Lucas-Romeo poeslief. 
“Vergeet het! Als jullie me goed helpen, bakt Julia 
Brusselse wafels voor jullie.”
“Ja, beslis maar voor mij, alsof ik niets anders te doen 
heb”, knort Julia.
Iedereen kijkt haar verlangend aan. 
“Oké, ik bak wel wafels.”
Uiteindelijk wordt er een deal gesloten voor Brusselse 
wafels en een cola. Dan vertrekt Julia.

Jozefi en Schoeters
Tijdlijn Foto’s Meer ▼Over Vrienden

Info

•  Houdt van skiën, karten, 
zwemmen, motorrijden, shoppen 
met vriendinnen

Vrienden 128

Activiteiten

Jozefi en Schoeters

Dubstep

Vind ik leuk • Reageren • Delen

Het drietal gaat aan de slag. Lucas-Romeo leert oma dat 
ze op het icoontje van het internet moet klikken. 
“Zo ver was ik al”, zegt Jozefi en.
Hij vertelt dat Google een zoekmachine is. Samen met 
Lucas-Romeo zoekt oma waar je kunt karten. Ze doet 
er alles aan om in beweging te blijven: ze gaat skiën en 
zwemmen, doet dagelijks haar boodschappen met de 
moto en ze gaat op uitstap met haar beste vriendinnen 
Julia en Jeanie.  
“Nu gaan we een profi el aanmaken”, stelt Lucas-Romeo voor.
“Wat is er mis met mijn profi el?” Oma kijkt in de spiegel die tegen de muur hangt. “Voor mijn leeftijd mag ik er nog 
best zijn.”
Lucas-Romeo bedoelt natuurlijk een facebookprofi el. 
“Wat doe je nu allemaal?”, vraagt oma. “Het gaat plots wel erg snel.”
“Ik heb enkele links aangeklikt”, legt Lucas-Romeo uit.
“Kun je ook rechts aanklikken?”, vraagt oma.
Lucas-Romeo en Jessy proesten het uit. Oma wordt rood en een beetje boos. 
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“Jullie doen alles digitaal, zelfs tv kijken, maar voor mij is al dat computergedoe nieuw.”
“Sorry, oma.” 
Oma kiest een wachtwoord. Eerst wil ze haar geboortedatum nemen, maar dat raden haar kleinkinderen haar af. 
Dat is een van de eerste wachtwoorden die hackers uitproberen.
“Wat hebben houthakkers met mijn wachtwoord te maken?”, wil oma weten. 
Jessy legt uit dat hackers computermisdadigers zijn. Ze maken misbruik van je gegevens om bijvoorbeeld dingen te 
kopen. Ze kunnen zelfs jouw computer stukmaken. 
Met de camera van haar laptop nemen ze een foto en plaatsen die op de facebookpagina. Oma tikt haar hobby’s en 
nog enkele onschuldige gegevens in.
Plots verschijnt er een pop-up op het scherm. 
“Kijk,” zegt oma, “ik ben de honderdduizendste bezoeker. Ik heb een miljoen gewonnen! Die computer is een echte 
geluksbrenger.” 
Ze geeft Lucas-Romeo en Jessy een natte zoen, zo eentje die luid klinkt en waaraan Lucas-Romeo een hekel heeft. 
Gelukkig kon hij nog net het bosje stugge haren ontwijken dat weelderig uit een zwarte puist prijkt. 
“Niet op klikken, oma! Dat is bedrog.” Lucas-Romeo legt uit dat je allerlei gegevens moet invullen, soms zelfs je 
bank rekeningnummer. Die mag je uiteraard nooit geven, men zou er zeker misbruik van maken.

“Nu maken we nog een mailadres aan. Dan kunnen al je aanbidders je voortaan ook per mail bereiken”, giechelt Jessy.
“Interessant”, zegt oma en ze trekt twee keer haar wenkbrauwen op.
Lucas-Romeo doet alsof hij dat niet gezien heeft en zegt snel: “We gaan voor hotmail.” 
“Wat? HOTmail? Dat klinkt niet slecht”, zegt oma. 
“Oma!”, zeggen Jessy en Lucas-Romeo een beetje gegeneerd.
Lucas-Romeo legt uit dat hotmail een provider is waar je gratis een mailadres kunt aanvragen.
Oma is blij dat het gratis kan, want de laptop heeft een fl inke hap uit haar maandbudget gekost. Zo groot is haar 
pensioentje niet.
Niet veel later heeft oma haar eerste mail verzonden. De voorzitster van de vrouwengilde is de bestemmeling. Oma wil 
weten wanneer de volgende vergadering doorgaat. Wanneer haar kleinkinderen even naar de keuken zijn om iets te 
drinken, stuurt ze snel een tweede mailtje naar Julia en Jeanie met één of andere mop. Ze lacht in zichzelf.

4

5

 

Die woensdagnamiddag vliegt de tijd voorbij. Jessy leert oma knippen en plakken. Ze legde geduldig uit dat je daar 
geen schaar of lijm voor nodig hebt. Het drietal kijkt verbaasd op wanneer de bel om 5 uur gaat. Papa staat voor de 
deur. Een cola hebben ze al wel gehad, maar de Brusselse wafels van Julia zijn ze helemaal vergeten. Jessy en 
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Lucas-Romeo rennen naar Julia die aan de overkant van de straat woont: “Zijn onze wafels al klaar?”
Ja hoor, de Brusselse wafels met poedersuiker en een hoop slagroom staan op tafel te dampen. Jessy en Lucas-
Romeo eten hun buikje rond. Zalig gewoon.
Ondertussen feliciteert papa zijn moeder met de aankoop van haar laptop. 
“Komen jullie langs in het weekend?”, vraagt oma.
“Dat zeg ik niet,” knipoogt papa, “ik zal het wel mailen. Dan ben jij verplicht om dagelijks je mails te lezen.”
“Let wel op voor virussen!”, waarschuwt papa voor hij de woonkamer verlaat.  
“Ik ben niet ziek, vorige week is de dokter nog langsgekomen en die heeft me zo gezond als een vis verklaard.”
Papa buigt zich even over oma’s computer.
“Het eerste jaar hoef je je geen zorgen te maken. Er staat een virusscan op je laptop geïnstalleerd. Volgend jaar 
regel ik dat wel even.”

Door de vele hobby’s van de kinderen is het niet gelukt om tijdens het weekend af te spreken. Maar op 
woensdagnamiddag zijn ze weer van de partij. 
Ze zijn nog maar net binnen of de gsm van oma gaat af. Een hip muziekje weerklinkt, Jozefi en houdt van Dubstep. 
Ze gaat naar de keuken om het gesprek af te handelen. 
Wanneer oma weer in de woonkamer is, vraagt Lucas-Romeo waar oma dat muziekje gehaald heeft. Ze heeft dat 
van het internet gedownload. 
“Dat mag je nooit doen,” waarschuwt Lucas-Romeo haar, “veel kans dat je bent ingeschreven op een 
abonnementsdienst. Sturen ze je niet vaak sms’jes?”
Dat moet Jozefi en bevestigen. “Maar dat is geen probleem, want ik heb 1 000 sms’jes gratis gekregen.” 
“Dat kan best zijn, maar de sms’jes die de abonnementsdienst verstuurt, moet jij betalen.”
“Als het zo zit, dan zeg ik dat abonnement vlug op. Ik zal ze een sms’je sturen.”
“Dat gaat niet", zegt Lucas-Romeo.
“Een mailtje dan?”
Lucas-Romeo schudt weer het hoofd. “Het kan alleen met een aangetekende zending.”
“Hoe ouderwets,” zucht oma, “nu heb ik een computer met alles erop en eraan en dan moet ik een aangetekende 
zending sturen.”

Lucas-Romeo wil zijn leerling ook aanmoedigen. Hij vindt het wel knap dat oma erin geslaagd is om bestanden van 
het internet te downloaden. 
“En kijk maar eens hoeveel facebookvrienden ik al heb”, zegt oma trots. 

6

7
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Lucas-Romeo en Jessy schrikken zich een hoedje wanneer ze oma’s profi elfoto 
zien. Ze staat er wel heel uitdagend bij: handen in de lucht en gekleed in … 
haar badpak en een felroze badmuts! De voorzitster van de vrouwengilde heeft 
die gemaakt. Al haar vriendinnen vonden het trouwens een mooie foto. Ze 
staat er goed op en ze mag er toch nog best zijn. Bovendien krijgt ze veel meer 
vriendschapsverzoeken sinds die foto erop staat. 
Dat willen Lucas-Romeo en Jessy best geloven. “Wie weet hoeveel mensen 
hebben die foto al doorgestuurd?”, vraagt Jessy zich hardop af. 
“Mag dat dan zomaar?”, vraagt oma verwonderd. 
Lucas-Romeo legt uit dat op het internet wel regels gelden, maar dat er vaak niet 
opgetreden wordt wanneer mensen die afspraken niet volgen. Het is ook niet 
makkelijk om de mensen die achter een IP-adres schuilgaan te vinden. De politie 
treedt wel op wanneer er sprake is van een ernstig misdrijf.  
“Ik begrijp het,” zegt oma langzaam, “ik zal die foto er afhalen en weer vervangen 
door de oude.” Maar in zichzelf denkt ze: “Ik laat die foto er lekker opstaan, hij is 
toch zo leuk.”
“Dan nog kunnen handige computeraars die terugvinden”, legt Lucas-Romeo uit. “Alles wat ooit op het world wide 
web heeft gestaan, is nog terug te vinden.”
“Dat wist ik niet”, fl uistert oma. Stilaan begint oma genoeg te krijgen van al die waarschuwingen. Zo is de pret er wel 
snel af.

8
Er staan Lucas-Romeo en Jessy die namiddag nog meer verrassingen te wachten. Oma heeft zowaar haar gsm-
nummer op haar facebookprofi el gezet. 
Op dat moment klinkt Dubstep weer door de woonkamer. 
“Oma, je moet onmiddellijk je gsm-nummer van het internet halen”, zegt Lucas-Romeo streng nadat oma haar gsm 
afgelegd heeft. “Geen wonder dat je voortdurend gebeld wordt.” 
“Ik vind het helemaal niet erg dat ik zoveel gebeld word. Ik leid een heel ander leven sinds ik een laptop met internet heb.”
Lucas-Romeo en Jessy schrikken wanneer ze vaststellen dat oma al bijna tweehonderd vrienden heeft. 
Tweehonderd vrienden op een week tijd. 
“Maar je kent al die mensen toch niet echt”, zegt Jessy. 
“Ik ken ze al een week en ik weet heel wat van hen. Jos Sacoche lust graag bloemkool met worst. Sam Tamtam kijkt 
elke dag naar Thuis. En hier, Marc de Stijve Hark supportert voor Club Brugge.” 
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“Is het je nog niet opgevallen dat die heren hun echte naam niet opgegeven hebben?”, vraagt Lucas-Romeo. 
Oma moet wel toegeven dat ze eigenaardige namen hebben.
“Zij willen natuurlijk niet dat je hun ware identiteit kent”, legt Lucas-Romeo uit.
“Iedereen kan eender welk profi el aanmaken”, voegt Jessy nog toe. “Als je een profi el wilt maken van Lady Gaga of 
Beyoncé, dan gaat dat.”
Oma is even stil. “Mijn afspraakje met Vincent Cement kan ik dan maar beter afzeggen, zeker?”
Jessy gelooft haar oren niet. Haar oma die afspreekt met een wildvreemde man. Ze vraagt waar en wanneer oma 
heeft afgesproken. 
“Morgen om tien uur, aan de kerk. We trekken er dan voor een gezellig dagje op uit.” 
Jessy begrijpt haar oma niet. Ze wist wel dat ze geen gewone oma was, maar dit had ze niet verwacht.
“Ik wilde zo vlug mogelijk veel vrienden,” mompelt oma, “anders lijkt het wel of je er niet bij hoort.”
Oma krijgt nog een goede raad van haar kleinkinderen: “Word alleen vriend met mensen die je ook offl ine kent.” 
De lijdensweg van oma is nog niet voorbij. Lucas-Romeo leest op haar profi el dat oma elke donderdagmorgen naar 
de markt gaat. 
“Dat is toch niet gelogen?”
“Nee,” zegt Lucas-Romeo, “maar zo weet iedereen dat jij donderdagmorgen niet thuis bent. Je zet daarmee de deur 
wagenwijd open voor dieven.”
“Daar had ik niet bij stilgestaan”, zegt oma. 
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Oma beseft nu wel dat haar kleinkinderen haar goed geholpen hebben en dat het internet ook gevaarlijk kan zijn. 
Oma beslist om hen te trakteren op een dagje Walibi. Ze wil zelf ook nog wel eens in de Dalton Terror en die nieuwe 
attractie wou ze sowieso eens uitproberen. 
“Ik zet het meteen op facebook: ‘Zaterdag, zalig dagje naar Walibi!’”, zegt oma.
“Oma!”, roepen Jessy en Lucas-Romeo. Ze beseffen dat ze nog heel wat werk voor de boeg hebben met hun hippe 
oma Jozefi en. 
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ccent Tijd voor Taal a

Accentweek • activiteit 3: Sap – sappig 
Je oefent nieuwe woordenschat in.

3
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Theodoor Rombouts Jan Steen
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