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NK7 

de Lettervrek 

 

  van mij krijg je 

maar één letter  

en nou 

wegwezen!!! 
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NK7-063 

A 

 

de tumoren (= kankergezwellen) 

verjagen 

schadelijk 

de overburen 

de bewakers 

de kroket 

het dozijn (= 12) 

het egeltje 
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NK7-063 

B 

 

beverig 

de supermarkt 

de besturen 

de opklaringen 

de toespraken 

beloven 

het konijn 

geschoren 
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NK7-064 

A 

 

de ovenschalen 

de kabouter 

de modezaak 

de kwekerij 

het klimaat 

de woonkamer 

lelijk 

beweeglijk  
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NK7-064 

B 

 

de nachtegalen  

de zadelpijn 

de tekenpotloden 

de drogisterij 

de makelaar 

de tegenspraak 

het botenhuis 

behaaglijk 
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NK7-065 

A 

 

het raamkozijn 

het paradijs 

het regenwoud 

de automaat 

aanstaande 

het sesamzaad 

de kaketoe 

de zomerkleren 
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NK7-065 

B 

 

de mandarijn 

het magazijn 

de astronaut 

het resultaat 

op heterdaad 

de spoorboom 

verdedigen 

de hagelstenen 
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NK7-066 

A 

 

de kolenmijn 

de piraterij 

het overwerk 

de snijbonen 

extra 

de karaoke  

(= meezingen alsof je de zanger was) 

de bezemstelen 

uitdelen 
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NK7-066 

B 

 

de kapitein 

de slavernij 

overdrijven 

de cola 

de elektra 

de bodem 

de verkleedkleren 

december 
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NK7-067 

A 

 

 

de heimwee 

het zeeklimaat 

de thee 

de twee 

de kopie 

de goochelaar 

de televisie 
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NK7-067 

B 

 

                     de dominee 
  

het veevoer 

de moskee 

het tweede 

de kanarie 

goochem 

meegebracht 
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NK7-068 

A 

 

de reebok 

  meeliften 

   de postoel 

        hallo ! 

                     de komedie 

de verzekeringspremie 

de zeekust 
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NK7-068 

B 

 

                  de arrenslee 

          een regenbui 

            een dominosteen 

          de veemarkt 

                      de veerpont 

                de kropsla 

doe je ook mee? 

 


