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NK22-180 

A 
 

de hypotheek  
(= lening voor de aankoop van een huis,  

met dat gebouw als onderpand) 

de thermometer  
(= meetinstrument voor temperatuur) 

de theologie (= godsdienstwetenschap) 

de theorie (= verklaring, achtergrondkennis) 

de theemuts  
(= manier om theepot warm  

te houden) 

de thermostaat  
(= temperatuurregelaar) 

de orthopedagoog  
(= opvoedkundige, speciaal voor kinderen die 

extra zorg nodig hebben) 

het vetorecht  
(= mogelijkheid een besluit tegen te houden  

door in je eentje tegen te stemmen) 
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NK22-180 

B 

 

synthetisch (= uit kunststof gemaakt) 

de thermiek  
(= opstijgende luchtstroom  
waarop je kunt zweven, zoals vogels)  

de lithium (= grondstof oplaadbare batterij)  

de tijm (= keukenkruid)  

de orthotheek (= verzameling  
boeken over en materialen voor leerlingen  

die speciale hulp nodig hebben) 

de vitamines (vita=leven) 

    de kathedraal (= grote kerk)  

althans (= tenminste;  

afgeleid van altehant(s)) 
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NK22-181 

A 
 

aftakelen (= zwakker en zieker worden) 

de discotheek  
(= danszaal met dj)  

de antipathie (= afkeer) 

de astma (= longziekte) 

het labyrint (= doolhof)  

thuiskomen (= terugkeren) 

de atleet  

              (= wie aan atletiek doet) 
 

de dramatherapeut [-ti:raapuit] 
(= iemand die je behandelt door je vormen van 

toneelspel te laten doen) 
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NK22-181 

B 
 

de tentakels (= grijparmen) 

de spelotheek  

(=speelgoeduitleen) 

de sympathie  
(= genegenheid, instemming;  

sym=samen, tegelijk en pathie=gevoel) 

aftands (= oud en versleten; 
betekende eerst: paard dat geen tanden meer 

wisselt en dus niet jong meer is: zijn tanden zijn af) 

astmatisch (= alsof je astma hebt) 

          de rooibosthee  
   (= thee van rooibosblaadjes 
        - rooibos is Zuid-Afrikaans) 

theoretisch (= volgens de theorie) 

orthodox (=blijven volgen van  
regels en ideeën die er al heel lang zijn) 


