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Lees je ook de krant ?
6A
EEN

BRIEF VOOR

ELS

Brussels Beethoven Ensemble
Koningsstraat 275
1030 Brussel
Brussel, 25 januari 20..

Geachte mevrouw
Geachte heer
De klassieke concerten van het Brussels Beethoven Ensemble zijn de
voorbije twee jaar een groot succes geweest. Vorig seizoen speelde het
orkest voor uitverkochte zalen.
Nu willen wij ook u - als muziekliefhebber - laten kennismaken met
het Brussels Beethoven Ensemble. Ingesloten vindt u het nieuwe programma van de komende lenteconcerten. Bijzondere aandacht gaat
deze keer naar Mendelsohn, Schubert, Strauss en Schönberg.
Wij hebben het genoegen u hierbij een abonnement aan te bieden
voor vier concerten. Een abonnement is niet alleen goedkoper, het
garandeert u ook een uitstekende plaats in de zaal.
Meer informatie over prijzen en programma vindt u op onze website:
www.bbe.be.
Wij hopen dat we u binnenkort tot onze abonnees mogen rekenen en
wensen u zeer aangename concertavonden.
Met vriendelijke groeten

Patrick Dejans
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Een formele brief

Een informele brief

Leuven, 24 februari 20..
Geachte
Geachte
Geachte
Geachte

mevrouw
heer
mevrouw Devries
heer Luyten

Leuven, 24 februari 20..
Beste Els
Dag Els
Lieve Els*

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

.......................................

.......................................

Hoogachtend*
Met vriendelijke groeten

Groeten
Groetjes
Tot gauw
Tot binnenkort !
Veel liefs !*

* [‘Hoogachtend’ is very formal.]

* [This is only used for dear friends or when you love
the addressee.]
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Peter ! Peter, de telefoon gaat. Neem jij even op ?
Laat maar bellen. Ik wil voetbal zien.
Oké, dan neem ik wel op.

2. Peter

Nee maar, hoe kan dat nu ? Er is een documentaire op Canvas in
plaats van voetbal. Hoe laat is het nu, Paolo ? Is het nog geen acht
uur ?
Het is al over acht. Ben je wel zeker dat de match om acht uur begon ?
Dat dacht ik toch. Els, waar ligt de krant van vandaag ?
Dat weet ik niet. Waar je ze gelegd hebt, denk ik. Neem de Humo.
Die ligt in de krantenmand.
Is dat een goed tijdschrift, Humo ?
Eigenlijk is dat een radio- en televisieblad. Maar er staan vaak ook
interessante populair-culturele artikelen in. En de tekeningen zijn
altijd heel grappig.
Ah ! Gelukkig heb ik me vergist. De match begint pas om halfnegen.
Zullen we iets drinken ? Een biertje of een glas wijn, Paolo ?

Paolo
Els

Peter
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We lezen veel in het
Nederlandse taalgebied

Lezen goed voor taalvaardigheid en intelligentie

Als we de jongste statistieken mogen geloven, zijn mensen die nooit lezen heel zeldzaam. Zes op de tien mensen leest dagelijks
een krant, twee op de tien lezen dagelijks in
een boek, en minstens één op de tien in een
tijdschrift. In Suriname vind je de meeste
krantenlezers (71% elke dag). Vlamingen
zijn de grootste tijdschriftenlezers (67%
elke week) en Nederlanders de grootste
boekenlezers (47% elke week). Het aantal
boekenlezers in Nederland is bijna dubbel
zo hoog als in Suriname.

Veel mensen denken dat lezen goed is voor
de taalvaardigheid en de intelligentie. En dat
klopt. De wetenschappers Ann Cunningham
en Keith Stanovich kwamen na onderzoek
tot deze belangrijke conclusies:
– Door lezen krijg je een grotere
woordenschat en een bredere algemene
ontwikkeling.
– Wie veel leest denkt goed na over nieuwe
informatie en gelooft niet meteen alles.
– Oudere mensen die altijd veel hebben
gelezen, kunnen veel beter dingen
onthouden dan oudere mensen die
weinig of nooit hebben gelezen.

Hoe vaak leest men in Nederland, Vlaanderen en Suriname kranten, tijdschriften en boeken?

PERCENTAGE (%)
Allen

Nederland

Vlaanderen

Suriname

boeken (wekelijks)

43

47

33

26

kranten (dagelijks)

59

63

46

71

tijdschriften (wekelijks)

61

65

67

19

Bron trendbox BV

DEEL 9

LES 6B

257

Krantenprijs weer omhoog ?
Vanaf volgende maand worden de dagbladen weer duurder. Dat wordt dan de derde
prijsstijging in twee jaar tijd. De hogere
papierkosten zijn de belangrijkste

reden om de prijs weer omhoog te laten
gaan. Hoeveel er volgende maand precies
bij komt, is op dit moment nog niet duidelijk.

krant

uitgever
[publisher]

aantal lezers ≠
aantal kopers

Het Laatste Nieuws

De Persgroep

1.100.000

Het Nieuwsblad /
De Gentenaar

Vlaamse
Uitgeversmaatschappij
(VUM)

1.100.000

Gazet van Antwerpen

Concentra

485.000

Het Belang van Limburg

Concentra

415.000

De Standaard

Vlaamse
Uitgeversmaatschappij
(VUM)

315.000

De Morgen

De Persgroep

230.000

De Tijd

Mediafin

100.000

De meeste kranten in Vlaanderen komen uit een katholieke traditie. De Morgen
heeft een socialistisch verleden, Het Laatste Nieuws is liberaal, en De Tijd is
politiek neutraal.
[Most newspapers in Flanders have a Catholic backgound. De Morgen has a
socialist past, Het Laatste Nieuws is liberal, and De Tijd is neutral.]
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abonnement
artikel
biertje
blad
dagblad
genoegen
lenteconcert
orkest
programma
succes

aangenaam
dagelijks
dubbel
geacht
geïnteresseerd (in)
ingesloten
klassiek
komend
populair
uitverkocht
hoogachtend

hierbij
omhoog
slechts

in plaats van

aanbieden°*
garanderen
kennismaken°
rekenen
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Vrije tijd.

aantal uren

7
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

<25j

25–34j

35–44j

45–54j

55–64j

65–74j

75–84j

Leeftijd
weekdag

zaterdag of zondag

Aantal uren vrije tijd naar leeftijd in Vlaanderen anno 2003, gemiddelde waarden

DE VLAMINGEN EN HUN VRIJE TIJD

Vlaanderen is een van de regio’s met de
hoogste productiviteit in Europa. Toch
werken Vlamingen nu gemiddeld minder dan vroeger. Ze hebben nu meer
vakantiedagen per jaar en ze werken
minder uren per week. Een gemiddelde
Vlaming werkt ongeveer 37,5 uur per
week, en heeft dus veel vrije tijd.
Maar natuurlijk is niet elke Vlaming een
gemiddelde Vlaming. Nergens in Europa
werken mannen en vrouwen tussen 25
en 50 jaar harder dan in Vlaanderen.
Dertigers1 en veertigers2 met kinderen
hebben in de week maar zo’n twee uur
vrije tijd per dag. Ze hebben het druk,
druk, druk: met hun baan, met hun kin-

1
2

people in their thirties
people in their forties

deren en met hun huishouden3. Ze hebben nooit genoeg tijd.
WAT DOEN VLAMINGEN IN HUN VRIJE
TIJD ?

De televisie vult ongeveer de helft van
de vrije uren van een Vlaming. Ook de
radio en cd- of mp3-speler staan tamelijk vaak aan, zo’n elf uur per week.
Lezen doet de Vlaming minstens vier uur
per week. Hij houdt vooral van tijdschriften, maar 33% van de Vlamingen
leest ook wekelijks een boek. Bijna
iedereen heeft een eigen hobby. Nogal
wat Vlamingen verzamelen bijvoorbeeld
postzegels, oude munten, oude platen of
prentbriefkaarten. En vooral jongeren
zitten in hun vrije tijd graag achter de

3

housekeeping
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computer: ze surfen op het internet, spelen computerspelletjes of chatten met
vrienden.
Natuurlijk zijn ook veel Vlamingen actiever als ze niet hoeven te werken.
Sommigen werken graag zelf in de tuin,
aan hun huis of aan hun auto. Anderen
worden na hun dagtaak amateur-kunstenaars: ze tekenen, schilderen of fotograferen. Ze houden ook van competitie4:
ze doen graag mee aan een quiz, en ze
gaan schaken of kaarten. Kaarten is in
Vlaanderen altijd enorm populair
geweest en dat is het nu ook nog wel,
maar veel minder dan vroeger. Het aantal mensen dat vrij dikwijls kaartspeelt
gaat achteruit. Het zijn nu nog vooral
studenten en 55-plussers5 die je in hun
stamcafé ziet kaarten.

Eén op de twee Vlamingen is lid van
een vereniging. Het dorpscafé was vroeger de ontmoetingsplaats voor sportclubs en verenigingen. Nu zijn veel
dorpscafés verdwenen, want het aantal
cafés in Vlaanderen is in de jongste
decennia6 met 25 procent gedaald. De
plaatselijke voetbal-, tennis-, volleybal4
5
6
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of handbalclubs komen nu na de sport
samen in de kantine van de gemeentelijke sportzaal. Ook de vele gemeentelijke culturele centra in Vlaanderen zijn
nu belangrijke ontmoetingsplaatsen
geworden. In veel gemeenten is er een
afdeling van een jeugdbeweging: meer
dan 200.000 jongeren ontmoeten elkaar
daar wekelijks.
Op de wegen is het tijdens het weekend nogal vaak bijna even druk als in
de week. Als er zon is, willen velen
met de auto naar de kust of naar de
Ardennen. Koppels gaan graag en vaak
uit eten en jongeren gaan samen iets
drinken of ergens dansen. En natuurlijk
zijn ook pretparken, bioscopen en
voetbalwedstrijden in het weekend erg
populair.

En dan is er nog muziek en theater. Die
zorgen ervoor dat mensen niet thuis
voor de televisie blijven zitten. Theatervoorstellingen, popconcerten en klassieke concerten blijken7 in Vlaanderen
populairder dan overal elders8 in Europa.
En in de zomer zijn er veel grote muziekfestivals. Zo heb je Rock Werchter,
Marktrock in Leuven, Jazz Middelheim
7
8

to appear, to turn out to be
elsewhere

in Antwerpen, het wereldmuziekfestival
Couleur Café in Brussel, Pukkelpop en
Rimpelrock in Hasselt. Maar door die
grote festivals aan de ene kant en de
attracties van de pretparken aan de
andere kant zijn de jaarlijkse volkse ‘kermissen’ nu veel minder belangrijk geworden.
Veel Vlamingen kennen tegenwoordig
hun eigen buren niet meer. Ze gaan wel
op bezoek bij familie en vrienden, maar
niet meer zo vaak bij hun buren.

heel / zeer / erg groot

WAT DOEN DE VLAMINGEN IN HUN
VAKANTIE ?

Voor de meeste Vlamingen betekent
vakantie op reis gaan. Een groot deel van
de Vlamingen reist inderdaad graag veel
en ver. Twee derde9 van de Vlamingen
gaat in de vakantie op reis en 70 % van
hen reist naar het buitenland. Ze bezoeken andere werelddelen: Amerika, Azië,
Afrika en Australië zijn hen niet langer
onbekend. Wie in Europa blijft, gaat
naar de zonnige landen rond de
Middellandse Zee, maar in de winter
zijn ook skivakanties enorm populair.

nogal / vrij / tamelijk groot

niet groot
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amateur
cd-speler
club
dagtaak
handbalclub
hobby
jeugdbeweging
jongere(n)
kantine
kermis
kunstenaar
Middellandse Zee
mp3-speler
munt
ontmoetingsplaats
plaat
prentbriefkaart
quiz
skivakantie
sportclub
sportzaal
tennisclub
vakantiedag
vereniging
voetbalclub
volleybalclub
wedstrijd
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buitenland
computerspel
dorpscafé
festival
internet
koppel
muziekfestival
popconcert
pretpark
stamcafé
werelddeel

Afrika
Amerika
Australië
Azië

enorm
gemeentelijk
jaarlijks
onbekend
plaatselijk
volks
wekelijks
tamelijk
vooral
aan de ene kant
aan de andere kant

achteruitgaan°*
chatten
fotograferen
kaarten = kaartspelen
schaken
schilderen
surfen
tekenen
verzamelen

