
Peese of kijk 7 
 

Deze 3e opgave van 2022 is eigenlijk een 'hommage' aan 'onze bijbel', als dat al mogelijk is aan een 

boekje als Prisma. Dit woordenboekje is immers 'de leidraad' in Peese of kijk. Hopelijk verdwijnt 

'het gebruik' ervan dan enkel in 'buitenzoektochten'! Los de vragen/opdrachten op met gegevens uit 

de Weergalm april – juni 2022, Prisma en andere gegevens/parate kennis! 

 

Vraag 1: Vervang in het woord op blz. 10 de 3e door de 11e en je kan een 'opvallend' woord  

                vormen  (=scrabbelen). Welk woord? 

 

Vraag 2: Voeg voor het woord op blz. 16 (niet plakken) de verbogen naam van een kleur en je  

               bekomt de naam van 'een apparaat'. De naam van welk 'apparaat'? 

 

Vraag 3: Welk werkwoord op blz. 7 heeft als gedeeltelijke betekenis 'heimelijk ….'?  

                Aantal puntjes spelen geen rol. 

 

Vraag 4: Blz. 4: welk verborgen woord heeft als betekenis 'ontsteking in de neus'? (Tip: manen) 

 

Vraag 5: Wat gebruikt men volgens Prisma om het op blz. 9 vermelde, maar hier niet zo bedoelde,  

                'witte ongemak' uit de wereld te helpen?    

 

Vraag 6: Dit (verbogen) werkwoord op blz. 19 heeft hier een culinaire betekenis.  

               Maar wat is volgens Prisma de figuurlijke betekenis van de infinitief? 

  

Vraag 7: Splits het woord op blz. 22 in twee delen (niet lettergrepen). Zo bekom je 2 namen van 

                voorzetsels. Welke? 

 

Vraag 8: Met welk woord op  blz. 8 kan je een spreekwoord/uitdrukking maken met volgende  

               betekenis: a) ga weg?  –  b) ouderwets?  –  c) de echte feiten willen weten omtrent iets?  –  

               d) het zal wel meevallen?  – e) iets niet weten?  –  f) in een bepaalde stand opnemen?  

               (1 antwoord per letter) 

 

Vraag 9: Vervang op blz. 28 de laatste letter van haar familienaam door een voegwoord.  

                Met welk dier wordt dit bekomen woord geassocieerd?  

                En welke letter moet er toegevoegd worden om een synoniem van dat woord te bekomen? 

 

Vraag 10: Op blz. 30 gebruikt Karl een drieletterwoord dat volgens Prisma vooral bij dieren van  

                  toepassing is. Hopelijk gebruikte hij dit woord hier 'spreekwoordelijk'!  

                  Welk drieletterwoord? 

 

Oplossingen opsturen of mailen naar: Hans Knockaert, Bremstraat 8, 8490 Jabbeke. 

Of: hans.knockaert@telenet.be. 

Antwoorden voor 8 september 2022!  

 

Schifting 1: Wat is het getal gevormd door de eerste drie cijfers van het jokergetal van de trekking  

                    van zaterdag 10 september 2022? 

 

Schifting 2: Wat is het reservegetal van de lottotrekking op zaterdag 10 september 2022?     

 


