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Taalzeker &  Meneer Janssen 
Taal en training  www.youtube.com/meneerjanssen 

ER is een feest – opdrachten voor cursisten (NT2) 

 

Deze opdrachten horen bij het lied ‘ER is een feest’, van Taalzeker en Meneer 

Janssen. Het nummer vind je op https://www.taalzeker.nl/lied-er-is-een-feest. Daar 
vind je ook de antwoorden en de songtekst. 

 

Opdracht 1 
Kijk en luister naar het liedje ‘ER is een feest’. 
a) Vertel waar het over gaat.  
b) De titel kun je op twee manieren lezen. Welke twee? 

Opdracht 2 
Luister nog een keer en vul de gatentekst in. Deze vind je op de volgende pagina. 

Opdracht 3 
In het liedje komt in bijna elke zin het woordje ‘er’ voor. Luister naar het nummer. 

Hoe vaak hoor je ‘er’?  
Let op: ‘er’ klinkt niet altijd als [er], maar wordt vaak uitgesproken als [ǝr] of [dǝr], 

met een sjwa dus.  

Opdracht 4 
Er zijn vijf soorten ‘er’.  
a) Weet je welke? Zo niet, vraag het je docent of zoek het op. 
b) Luister naar het liedje en noteer van elke soort één zin.  
c) Welke soort komt het meest voor in het liedje? 

Opdracht 5 
Deze opdracht gaat over ‘er’ met een vaste prepositie (= een vast voorzetsel). Kruis 
de combinaties aan die je hoort in het nummer. 

□ ervan houden 
□  zin in hebben 
□  ernaar uitkijken 
□  ervan overtuigd zijn 
□  ervoor gaan 
□  erin geloven 
□  ernaartoe gaan 
□  erop rekenen 
□  erbij staan 
□  erbij zijn 
□  ervan uitgaan 
□  ernaar verlangen 

□  ervan denken 
□  erover nadenken 
□  eruit zijn 
□  er trots op zijn 
□  eraan komen 
□  erop vertrouwen 
□  ervan verwachten 
□  eruitzien 
□  erover praten 
□  erover doen 
□  ernaar luisteren 

Opdracht 6 
Bedenk nu zelf een couplet voor dit lied over feest, met een aantal keer ‘er’ erin 

natuurlijk:-) Veel plezier ermee!  
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Taalzeker &  Meneer Janssen 
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ER is een feest – gatentekst (opdracht 2) 

Luister naar de tekst en vul in. Let op: vaak moet je meerdere woorden invullen! 

 

Er hangen slingers 

En er is taart 

Er komen veel mensen  

Er komen ____________________1 

Misschien ____________________2 nog veel meer 

Er is een feest aan de gang 

Er is een feest 

Het feest dat leven heet 

 

REFREIN (2x) 

We hebben er zin in 

We kijken ____________________3 

We gaan ervoor 

Ja, we geloven erin 

 

Kom, we gaan ____________________4 

Ik reken erop 

Dat jij er ook bij bent 

Ik ____________________5 dat je komt 

Ik wacht er al zo lang op  

Nou, wat denk je ervan? 

 

Ik heb erover nagedacht  

Ik heb er een nachtje over geslapen 

Maar ik ____________________6 

Ik kom eraan! 

En ik vertrouw erop dat het leuk wordt 

Ik verwacht er ook ____________________7 

Er is zo lang geen feest geweest 

http://www.youtube.com/meneerjanssen
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REFREIN (2x) 

We hebben er zin in 

We kijken ____________________8 

We gaan ervoor 

Ja, we geloven erin 

 

Hoi, hoe gaat het ermee? 

Wat zie je ____________________9! 

Echt, je ziet er prachtig uit 

Ik heb er lang over gedaan 

Maar ik ben er gekomen 

Daar waar ik ____________________10 

 

Er wordt gedanst en gezongen 

Er wordt gelachen en gedronken 

Er worden verhalen verteld 

Er klinkt overal ____________________11 

Er wordt door iedereen geproost 

Maar soms ____________________12 er een traan  

En ____________________13 ook getroost  

 

REFREIN (2x) 

We hebben er zin in 

We kijken ____________________14 

We gaan ervoor 

Ja, we geloven erin 
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