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Zoek het juiste woord en vul in.
[Find the appropriate word and fill the gaps.]
1. Als je een ................................... koopt, betaal je in één keer voor
alle concerten van één seizoen.
2. Op www.acco.be vind je interessante boeken. Kende je die
..................................... al?
3. Als je geen tickets meer kan kopen, is de zaal ................................. .
4. Iemand die veel van muziek houdt, is een ................................... .
5. Als je de avond leuk vond, heb je een ..................................... avond
gehad.
6. Het seizoen dat binnenkort begint, is het ...................................
seizoen.
7. Iemand die een abonnement koopt, is een .................................... .
8. Op het .................................. staan werken van Beethoven en
Mozart.
9. Als je de man naar wie je schrijft niet persoonlijk kent,
spreek je hem in een brief aan met “.................................
..........................................”.

[address]

10. In een formele brief aan een minister schrijf je niet “Met vriendelijke
..................................”, maar “...................................”.

2

Hoe wordt het in de brief gezegd ?
[How is it said in the letter ?]
1. We willen ook u de kans geven om het Brussels Beethoven Ensemble
te leren kennen.
.............................................................................................................
2. Met een abonnement bent u zeker van een uitstekende plaats in de zaal.
.............................................................................................................
3. Wij geven u graag de mogelijkheid om een abonnement te kopen.
.............................................................................................................
4. Wij hopen dat u één van onze abonnees wordt.
.............................................................................................................
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5. In deze envelop vindt u het nieuwe programma.
.............................................................................................................
6. Deze keer brengt het orkest vooral muziek van Mendelsohn, Schubert,
Strauss en Schönberg.
.............................................................................................................

TEKSTBOEK 6B
P. 256

6B
Kruis de correcte uitspraken aan.
[Tick the correct statements.]

1

 1. Vanavond is er voetbal op Canvas.
 2. Nederlanders lezen meer boeken dan Vlamingen.
 3. Het aantal boekenlezers in Nederland is ongeveer de helft van het
aantal boekenlezers in Suriname.
 4. Humo is een populair dagblad.
 5. 46% van de Vlamingen is een dagelijkse krantenlezer.
 6. Wie zijn hele leven veel leest, kan als hij oud is beter dingen
onthouden.
 7. De papierprijzen zijn niet hoger geworden.

Wat kan ongeveer hetzelfde betekenen ?
[What’s more or less the same ?]
1.
2.
3.
4.
5.

het tijdschrift
het artikel
pas
7 dagen per week
de statistieken

a.
b.
c.
d.
e.

2

dagelijks
niet vroeger dan
de cijfers
het blad
de tekst

Zoek de mogelijke samenstellingen. Geef ook het bepaald artikel.
[Find the possible compounds. Give also the definite article.]
prijs

mand

1. ...... ..................................

televisie

lezer

2. ...... ..................................

dag

stijging

3. ...... ..................................

kranten

blad

4. ...... ..................................

3

5. ...... ..................................
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Vervolledig deze brief met de juiste woorden.
[Complete this letter. Use the right words.]

G......................... heer
Sinds 2001 maakt onze theatergroep Fast Forward
elk jaar met veel s......................... een theaterproductie
voor studenten Nederlands.

[theatre company]

Wij willen dat mensen die nog niet veel Nederlands kennen
een plezierige avond hebben, en met onze cultuur
k......................... . Heel vaak begrijpen ze op straat nog niet
zoveel, omdat de mensen bijvoorbeeld dialect spreken, of
omdat ze nog niet veel woorden kennen. Daarom gebruiken
we in onze voorstellingen alleen de belangrijkste woorden
uit het Nederlands.
Wij hebben het g......................... u hierbij onze nieuwe
brochure aan te b......................... . U leest in deze brochure
alles over onze nieuwe plannen. Meer informatie vindt u op
onze website: www.fast-forward.be
Bent u of uw school g......................... in onze producties?
Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met ons.
Met vriendelijke g......................... .
Emanuela Reuling.

5

Maak nu met de onderstaande woorden logische Nederlandse
samenstellingen en geef het bepaald artikel. Het bepaald artikel is dat
van het tweede deel van de samenstelling.
[Form logical Dutch compounds with the words below and give the
definite article. The definite article is that of the second part of the
compound.]
documentaire / artikel / stijging / programma / tekening /
prijs (2X) / abonnement / mand (2X) / blad (3X)
1. ...... pen.........................

5. ...... kranten..........................
...... kranten.........................

2. ...... televisie.........................

...... kranten.........................

...... televisie.........................

...... kranten.........................

...... televisie.........................
6. ...... week.........................
3. ...... papier.........................
...... papier.........................
TEKSTBOEK 7
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7. ...... dag.........................

les 7

zevende les

Vrije tijd.
7
Er is telkens één uitspraak die niet klopt volgens de tekst. Kruis de foute
uitspraken aan.
[One statement of each number is false. Tick the false statements.]

1

1. a. Omdat de Vlamingen nu langer leven, hoeven ze per jaar minder te
werken.
b. Omdat de Vlamingen meer vakantiedagen hebben, hoeven ze per
jaar minder te werken.
c. Omdat de Vlamingen nu minder uren per week werken, hebben ze
meer vrije tijd.
2. a. In hun vrije tijd zijn de Vlamingen niet altijd actief.
b. In Vlaanderen luisteren de mensen vrij vaak naar muziek.
c. In Vlaanderen verzamelt bijna iedereen postzegels, platen of
prentbriefkaarten.
3. a. Vroeger waren dorpscafés belangrijke ontmoetingsplaatsen.
b. Gemeentelijke culturele centra zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen.
c. Alle verenigingen komen nu samen in de kantine van de
gemeentelijke sportzaal.
4. a. De jeugdbeweging is in Vlaanderen niet meer zo populair.
b. Muziekfestivals en pretparken zijn enorm populair.
c. De jaarlijkse kermis is niet meer zo populair.
5. a. ‘Uitgaan’ betekent voor veel Vlamingen naar een discotheek gaan.
b. ‘Uitgaan’ betekent voor veel Vlamingen bij de buren op bezoek gaan.
c. ‘Uitgaan’ betekent voor veel Vlamingen naar een restaurant gaan.
6. a. Verre landen zijn voor veel Vlamingen populaire
vakantiebestemmingen.
b. Landen met een zonnig klimaat zijn voor veel Vlamingen populaire
weekendbestemmingen.
c. De kust en de Ardennen zijn voor veel Vlamingen populaire
weekendbestemmingen.
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Geef een synoniem voor de onderstreepte woorden. De eerste letter is
gegeven.
[Give a synonym for the underlined words. The first letter is given.]
1. In de zomer is het hier gemiddeld zo’n 20
graden Celsius.

3

o..............................

2. Ilse en Johan zijn verliefd; ze vormen sinds
vorige maand een paar.

k..............................

3. Veel Vlamingen zijn lid van een culturele,
hobby- of sportclub.

v..............................

4. Bert houdt van voetbal. Hij gaat in het
weekend soms naar een match kijken.

w..............................

5. Paolo kan vrij goed tekenen.

t..............................

6. Hoe vaak lees jij een boek?

d..............................

7. Knack? Neen, dat blad ken ik nog niet.

t..............................

8. Els probeert elke dag de krant te lezen.

d..............................

9. Ik wil graag alle continenten bezoeken.

w..............................

10. Het haar van mijn oma is tamelijk grijs
geworden.

n..............................

11. In Vlaanderen heeft elk dorp of elke stad een
cultureel centrum.

elke g.......................

Zoek het juiste woord en vul de juiste vorm in.
[Find the appropriate word and fill in the correct form.]
achteruitgaan - tekenen - kaarten - quiz - schaken - verzamelen pretpark - stamcafé - plaatselijk - populair - dagtaak hobby - plaat - wekelijks - minstens - jaarlijks
1. Het café waar je een vaste bezoeker bent, is je ................................ .
2. In de ................................. was hij de beste. Hij wist op
zowat alle vragen een antwoord.
3. Zo rond zeven uur ‘s avonds zijn de meeste Vlamingen klaar
met hun ................................ . Dan kunnen ze gaan zitten en
velen kijken dan televisie.
4. De ................................ kermis in Leuven duurt drie weken.
En elk jaar is er ook op de eerste maandag van september de
traditionele jaarmarkt.
5. Dat televisieprogramma heeft zeer hoge kijkcijfers.
Vooral bij de jeugd is het enorm ................................. .

[ratings]

6. Hij verveelt zich vaak in zijn vrije tijd. Hij leest niet graag,
hij gaat nooit uit en hij heeft geen enkele ................................. .
7. De regen was zeer .................................. . Hier regende het
en een kilometer verder bleef alles droog.

304

LES 7

DEEL 9

8. Nu koop je muziek via het internet of je koopt een cd,
vroeger kochten de mensen .................................... .
9. Culturele tijdschriften verschijnen maandelijks of
tweemaandelijks, maar televisiebladen verschijnen
.................................... .
10. Gewone mensen vinden .................................... een
spel voor intellectuelen. Zij houden meer van
.................................... .

[appear]

[intellectuals]

11. Hij kan zeer goed bomen en bloemen ............................,
maar zijn portretten vind ik niet zo goed.
12. In zijn jeugd .................................... hij de postzegels van al
de Europese landen.
13. Zijn gezondheid .................................... de jongste weken
sterk .................................... . Ik ben bang dat hij niet
lang meer zal leven.
14. Er zaten .................................... 50 mensen in het café.
Misschien wel meer. Zeker niet minder.
15. In het weekend of in de zomervakantie gaan veel gezinnen
plezier maken in een .................................... .
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