
Lezen van een gedicht 

Geld genoeg 
 
Als ik heel erg rijk was 
En ik had een zak met poen 
Als ik toch eens rijk was 
Wat zou ik ermee doen? 
 
Elke dag uit eten 
Dag schort ! Dag fornuis 
Als je echt veel geld hebt 
Blijf je toch niet thuis? 
 
’s Avonds vraag ik in de kroeg 
Wie wil er wat drinken? 
Ik heb nu toch geld genoeg 
Dus laten we maar klinken! 
 
In elke kamer een tv 
Een zonnebank, een bubbelbad 
En ik heb dan nog euro’s zat 
Dan koop ik ook nog een pc! 
 
Als ik heel erg rijk was 
En ik had een zak met poen 
Als ik toch eens rijk was 
Ik zou van alles doen……. 
 

 

De tekst hierboven noemt men een gedicht. 

 

Een gedicht is een verhaal waar vaak de laatste woorden uit een zin met elkaar rijmen. 

Rijmen is als een woord dezelfde klank heeft als een ander woord.  

Voorbeeld: huis – muis 

 

Maak de rij af met de woorden die rijmen, kijk telkens in het gedicht. 

Schrijf de woorden in je schrift. 

poen    ……………… 

fornuis     ………………. 

 

 

 

 

 



kroeg    ……………… 

drinken   ……………… 

tv     ……………… 

bubbelbad   ………………. 

 

Wat betekenen bepaalde woorden? 

Verbindt het woord met de juiste betekenis. Schrijf het woord in je schrift en zet er achter 

het woord of de zin, die erbij hoort. 

Een zak met poen    apparaat om te koken 

Fornuis     bad met openingen waar bubbels uit komen 

Kroeg      computer 

Dus laten we maar klinken   bed met lampen waar je bruin van wordt 

Bubbelbad     heel veel geld 

Zonnebank     een café 

Pc      Proosten 

 

Kies het juiste antwoord: 

Het gedicht gaat over: 

1. Iemand die geld genoeg heeft 

2. Iemand die niet rijk is 

3. Iemand die fantaseert dat hij rijk is 

 

  



Antwoordenblad bij Lezen van een gedicht 

 
Maak de rij af met de woorden die rijmen, kijk telkens in het gedicht. 

Schrijf de woorden in je schrift. 

poen    doen 

fornuis     thuis 

kroeg    genoeg 

drinken   klinken 

tv     pc 

bubbelbad   zat 

 

Wat betekenen bepaalde woorden? 

Verbindt het woord met de juiste betekenis. Schrijf het woord in je schrift en zet er achter 

het woord of de zin, die erbij hoort. 

Een zak met poen    apparaat om te koken 

Fornuis     bad met openingen waar bubbels uit komen 

Kroeg      computer 

Dus laten we maar klinken   bed met lampen waar je bruin van wordt 

Bubbelbad     heel veel geld 

Zonnebank     een café 

Pc      Proosten 

 

Kies het juiste antwoord: 

Het gedicht gaat over: 

    3.  Iemand die fantaseert dat hij rijk is 

 
 

 


