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NK22-178 

A 
 

thuis (ontstaan uit: te huis = in huis) 

de ether (= verdovende vloeistof) 

de methode (= aanpak, werkwijze)  

de prothese (= vervangend lichaamsdeel) 

het theater (= gebouw  
waar voorstellingen en concerten  
kunnen worden uitgevoerd) 

het methaangas  
(= gas dat ontsnapt uit mest) 

de mythologie  
(= de mythen (verklarende verhalen) van een volk) 

het theezakje (verpakte portie thee)  
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NK22-178 

B 
 

thans (van: te han(d)s = nu) 

de thee (= drank gemaakt  
door gedroogde blaadjes van  
de theestruik, of van andere  
planten, te weken in kokend water) 

de menthol (= pepermuntolie) 

de apotheek  
(= officieel verkooppunt voor  
geneesmiddelen) 

de python (= slang)  

de marathon  
(= hardloopwedstrijd van 42,195km) 

nochtans (= desondanks) 

de thermoskan  

(kan waarin een vloeistof op temperatuur blijft) 



© Op zoek naar letters – oefenkaarten niet-klankzuivere categorieën 

uitheemse woorden – serie 1 

 

NK22-179 

A 
 

de bibliothecaris  
(= iemand die de boeken 
beheert en uitleent  
in een bibliotheek) 

sympathiek (= aardig) 

de katheder (= lezenaar) 

het enthousiasme  
(= geestdrift, betrokkenheid) 

de mythe  
(= doorverteld verhaal; foute verklaring, 

‘nepnieuws’) 

esthetisch  
(= met het oog op de schoonheid van iets) 

de ethiek (= theorie over goed en kwaad) 

de hypothese (= vooronderstelling, 
verklarende uitleg, voordat je het onderzoekt) 
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B 
 

de bibliotheek  
(boekenverzameling,  
bestemd voor uitleen  
en/of studie) 

de apotheker (= iemand die farmacie 
heeft gestudeerd en een apotheek beheert) 

de cantharel  
(= eetbare paddenstoel) 

apathisch (= zonder te 
reageren) 

authentiek (= oorspronkelijk, echt) 

theatraal  
(= overdreven, alsof je op het toneel staat) 

de fysiotherapie  
(= oefeningen om spieren  

te ontspannen of te trainen 

                de litho (= steendruk:  
       afdruk van tekening in steen) 


