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Melkweg
De Melkweg ligt in de stad Leerdam.
Het is een gezellige straat.
In dit boekje leert u een paar families kennen.
Dit zijn ze:

Jal en Noor Aras
Ze wonen op Melkweg 2.
Hun kinderen zijn al volwassen. 
Jal en Noor hebben twee kleinkinderen.
Jal en Noor zijn geboren in Marokko.

Lin en Wen Kam 
Ze wonen op Melkweg 4.
Ze zijn in China geboren.
Ze hebben een zoon. Hij is 15 jaar.
Wen en Lin hebben een winkel.

Jet van Beek en Kojo Owosu
Ze wonen op Melkweg 6.
Kojo is in Ghana geboren. 
Hij is nog niet zo lang in Nederland.
Jet is Nederlandse.

Elif en Ozan Yilmaz
Zij wonen op Melkweg 11.
Ze hebben drie kinderen.
Het jongste kind is 16 en de oudste is 22.
Elif en Ozan zijn geboren in Turkije.
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1 Wat staat er in de brief?

Dit eerst

Als je in een huis woont betaal je iedere maand geld.
1 Aan wie betaal je als je een huis huurt?
2 Aan wie betaal je als je een huis koopt? 
 

Vragen

1 Hoe heet de woningbouwvereniging?
 a  Beter Wonen 
 b  Leerdam
 c  Melkweg

2 Op welke datum is de brief geschreven?  
 a 1 juni
 b 17 juni
 c 29 juni
          
3 De informatieavond gaat over... 
 a  Bouwen van nieuwe woningen
 b  Huurverhoging
 c  Kopen van de huurwoning   

4 Ozan en Elif willen graag naar de informatieavond. Wat moeten ze doen?
 a  Bellen met de woningbouwvereniging 
 b  Mailen naar de woningbouwvereniging
 c  Ze hoeven niets te doen.

5 Waar is de informatieavond?
 a  Industrieweg 1
 b Melkweg 11
 c Postbus 36

a. ...
b. ...
c. ...
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Aan de bewoners van Melkweg 6 tot en met 21

Beter Wonen
Postbus 36
4124 AB Leerdam
E-mail: kopen@beterwonen.nl
Telnummer (0345) 123 987
Datum:17 juni 2016

Geachte heer, mevrouw,

U huurt een woning bij Beter Wonen.
Beter Wonen wil u de kans geven om uw eigen huurwoning te kopen.
Woont u op de Melkweg? Dan kunt u uw eigen woning kopen.
Beter Wonen heeft een makelaar. Die kan u helpen.

Wij willen u daar graag over informeren. 
Want een woning kopen heeft veel voordelen maar ook nadelen.

We nodigen u uit voor een informatieavond op 29 juni om 19.30 op Industrieweg 1.
U krijgt daar antwoord op uw vragen. Bijvoorbeeld:
•	 Is kopen duurder of goedkoper dan huren?
•	 Kan ik het huis betalen?
•	 Kan ik een hypotheek krijgen bij een bank?
•	 Hoeveel rente moet ik betalen?
•	 Waar moet ik op letten bij een koopcontract?
•	 Kan ik hulp krijgen bij het kopen?

Laat u weten of u komt?
U kunt mailen naar: kopen@beterwonen.nl

met vriendelijke groet,

Mevrouw Y. Raba
Verkoopteam beter wonen

Elif en Ozan Yilmaz huren een huis op Melkweg 11. 
Vandaag krijgt de familie Yilmaz een brief van Woningbouwvereiging Beter Wonen.

beterwonen
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Taken

Lees de woorden een paar keer door. 
Kijk dan op de klok. 
Lees de woorden snel. 
Hoe lang heeft u erover gedaan?

Aantal seconden 

Oefen nog een paar keer.
Kijk dan weer op de klok. 
Gaat het nu sneller?

Aantal seconden 

Doe de oefening na een week nog een keer. 
Hoe lang heeft u er nu over gedaan?

Aantal seconden 

heer
huur
huis
woon
kans
bank
hulp
prijs

sturen
eigen
nadeel
voordeel
duurder
adres
contract
rente

hypotheek
makelaar
goedkoper
huurwoning
woningbouw
vereniging
informatie
uitnodigen

Tip:
Op veel mobiele telefoons 
zit een stopwatch. Daarmee 
kunt u seconden meten.
Kunt u de stopwatch op uw 
telefoon niet vinden?
Vraag dan iemand om hulp.



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Woont u in een huurhuis of een koophuis?
2 Wat wilt u liever? Een koophuis of een huurhuis?
3 Wilt u een koophuis in Nederland of in uw geboorteland?

ken ik woord komt van

de woningbouwvereniging

huurt huren

de kans

kopen

kunt kunnen

de makelaar

voordelen het voordeel

nadelen het nadeel

nodigen ... uit uitnodigen

de informatieavond

de hypotheek

de rente

het koopcontract
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2 Beter Wonen verkoopt

Vragen

1 U wilt graag een huis kopen op de Melkweg. 
 Hoeveel woningen zijn daar te koop?  
 
2 Lin Kam kan bij de bank €165.000 lenen.
 Welke woningen kan Lin kopen?     

3 Wat heeft het huis? Zet een kruisje.

huis 1 huis 2 huis 3 huis 4 huis 5 huis 6

tuin

ligbad

douche

balkon

berging op zolder

berging beneden

4 Welk huis is het duurst? Welk huis is het goedkoopst? 
 Zet de bedragen in de goede volgorde.

 Het duurst   € 

     € 

     € 

     € 

     € 

 Het goedkoopst  € 

Dit eerst

Deze tekst gaat over koopwoningen. 
Welk plaatje hoort daarbij?

te koop te huur



9Melkweg

beter 
       wonen
v e r k o o p t

Boterstraat 251
Ca 49 m2 2 kamers
€ 149.000 
Heerlijk 2 kamer 
appartement met ruim 
balkon. Woonkamer, 
keuken, eenvoudig 
keukenblok, slaapkamer, 
badkamer met wastafel 
en douche. Berging op 
zolderverdieping.

Melkweg 47
Ca 60 m2  4 kamers
€ 153.000 
4 kamerwoning met 
tuin. Woonkamer, 3 
slaapkamers, toilet, 
keukenblok met 
bovenkastjes, badkamer 
met douche en wastafel. 
Berging op begane grond.

Landbouwlaan 34
Ca 86 m2 5 kamers
€ 263.000
5 kamermaisonnette 
met balkon en tuin op 
het zuiden. Woonkamer, 
keuken, apart toilet, 2 
slaapkamers, badkamer 
met ligbad. Berging op 
begane grond. 

Eierhof 234
Ca 52 m2  2 kamers
€ 164.000
Licht 2 kamer 
appartement met balkon. 
Woonkamer, mooie 
keuken, slaapkamer, 
badkamer met wastafel 
en douche. Berging op 
zolderverdieping. 

Kaasstraat 47
Ca  78 m2  4 kamers
€ 189.000
4 kamerappartement 
met balkon. Woonkamer, 
3 slaapkamers, toilet, 
keukenblok met 
bovenkastjes, badkamer 
met douche en wastafel. 
Berging op begane grond.

Melkweg 19
Ca 58 m2  3 kamers
€ 168.000
Leuke 3 kamerwoning 
met tuin aan het 
Graspark. Woonkamer, 
2 slaapkamers, toilet, 
eenvoudig keukenblok, 
badkamer met douche 
en wastafel. Berging op 
begane grond.

Bekijk ons volledige aanbod goedkope koopwoningen op WWW.BETERWONEN.NL
Wilt u een woning bekijken? Bel dan met onze makelaar: 0345-987345

1 2 3

654



10 Melkweg

Taken

1 Lees hardop.
 €  149.000
 €  168.000
 €  263.000 

2  Lees hardop.
  1 m2

 4 m2

 16 m2

 60 m2

3 Wat is hetzelfde?

1 m2

4 m2

16 m2

60 m2

vier vierkante meter
een vierkante meter
zestig vierkante meter
zestien vierkante meter

 
4  Wat hoort bij elkaar?

1 m2

4 m2

16 m2

60 m2

4 bij 4 meter
1 meter breed 1 meter lang
6 meter breed en 10 meter lang
2 meter breed en 2 meter lang

Tip:
Lees de getallen ook eens 
hardop voor aan iemand.
Bijvoorbeeld een docent
of iemand uit uw familie.



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Hoe groot is uw huis?
Mijn keuken is     m2

Mijn woonkamer is    m2

Mijn slaapkamer is    m2

Mijn  kamer is   m2

   
Mijn huis is in totaal    m2

ken ik woord komt van

het appartement

ruime ruim

eenvoudig

de zolder

de advertentie

het aanbod 

goedkoop

de vierkante meter

de begane grond
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3 Het duurste en het goedkoopste huis

Dit eerst

U gaat twee teksten uit de krant lezen over het land India.
1 Waar ligt India? Zoek het op in een atlas of op internet.
2 Hoeveel mensen wonen er in India?

Vragen

1 Wat kost het duurste huis?
 a 1 miljoen dollar
 b 1 miljard dollar

2 Hoe hoog is het duurste huis?
 a 27 meter
 b 185 meter
 c 37.000 meter

3 Waarom bouwen mensen hoge gebouwen?
 a dat vinden ze mooi 
 b er is weinig ruimte

4 Hoeveel mensen in de wereld wonen in heel slechte huizen?
 a 20 miljoen
 b 500 miljoen
 c 800 miljoen

5 Wat kost het goedkoopste huis?
 a 100 euro
 b 500 euro
 c 800 euro

6 Wie bouwt het goedkoopste huis?
 a de verkoper
 b de bewoners 

a. ...
b. ...
c. ...
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Het duurste huis
De rijkste man van India heeft een huis 
gebouwd.
Het huis staat in Bombay, de grootste stad van 
India.
Het kost 1 miljard dollar. Dat is € 918.654.000.
Er is weinig plaats in Bombay. Daarom bouwen 
mensen in de hoogte.
Het huis ziet eruit als een wolkenkrabber, een 
heel hoog gebouw.
Het huis heeft 27 verdiepingen. De toren is 185 
meter hoog. En op de bovenste verdieping heb 
je een prachtig uitzicht.
De oppervlakte van alle verdiepingen bij elkaar  
is 37.000 vierkante meter.

Het goedkoopste huis
In de wereld wonen ongeveer 800 miljoen 
mensen in hele slechte woningen en hutjes. 
Vaak zonder water of licht.
Daarom heeft een bedrijf in India het 
goedkoopste huis van de wereld gemaakt.
Het kost € 500.
Het huis is een bouwpakket. De mensen 
moeten het huis zelf in elkaar zetten.
Het pakket bestaat uit een plat dak, een deur, 
ramen en een vloer.
Het huis is twintig vierkante meter groot. Het 
duurt een week om het te bouwen. 
De kopers hebben wel een stukje grond nodig.
Deze goedkope huizen zijn voor mensen die 
leven in dorpen in India. Daar wonen veel 
arme mensen.
Ze wonen in een eenvoudige hut. Zij dromen 
van een echt huis. Maar dat kunnen ze niet 
betalen. Die droom komt nu dichterbij.  

keuken slaapkamer

woonkamer

wc

douche

Deze teksten komen uit de krant.
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Taken

Bouwen schrijf je met ou. 
Kauwen schrijf je met au.
ou en au klinkt hetzelfde.
Maar je schrijft het wel anders.

1 Lees de woorden met ou en de woorden met au. 
 
 gebouw   saus
 oud    auto
 fout    flauw
 bouwen   gauw
 koud    blauw
 vrouw    lauw
 goud    miauw
 eenvoudig   kauwen
 hout     rauw

2 Lees de zinnen. Zoek de woorden met ou en met au. Schrijf de woorden over.

 1 Kom gauw binnen, want buiten is het koud.
 2 De vrouw heeft een oude blauwe auto.
 3 De soep is flauw. Er moet nog zout bij.
 

ou au

Tip:
Kijk goed naar de 
woorden als u ze leest.

Tip:
U kunt de woorden en 
zinnen ook overschrijven 
in een schrift.



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Hoe ziet uw droomhuis eruit? 
2 Kunt u het tekenen?
3 Is het een duur huis?

ken ik woord komt van

gebouwd bouwen

miljard

de hoogte

verdiepingen de verdieping

het uitzicht

de oppervlakte

het dorp

het bedrijf

dromen
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4  Huis te koop

Dit eerst

U gaat de tekst van een liedje lezen.
Waar gaan veel liedjes over?

Vragen

1 Waarom is het huis te koop?
 a De hypotheek is te hoog. 
 b De mensen hebben een groter huis nodig.
 c De mensen gaan scheiden. 

2 Wat gebeurt er met de spullen?
 a Die blijven in het huis voor de nieuwe bewoners.
 b Die worden verdeeld tussen de man en de vrouw.
 c Die worden verkocht.

3  Wat voor lied is dit?
 a Een blij lied
 b  Een boos lied
 c  Een verdrietig lied

4 Bedenk nog meer redenen om je huis te verkopen.

  1

  2

  3

a. ...
b. ...
c. ...



17Melkweg

Huis te koop

Huis te koop
Je kan het in de straat al zien
Huis te koop

De buren doen het gordijn opzij
Zien het bord in de tuin staan
Ze zeggen: dat huwelijk is voorbij
Jammer dat ze uit elkaar gaan

Alle spullen zijn nu in dozen gepakt
Ze wachten tot ze worden opgehaald
Ze worden door verhuizers opgepakt
Dan is de stilte in het huis neergedaald

Huis te koop
Je kan het in de straat al zien
Huis te koop

Jij zal het huis niet meer repareren
De deur die klemt, het scheve raam
Hier zullen we niet meer terugkeren
Ik zal geen bloemen in de tuin zien staan

Huis te koop
Waar wij zo gelukkig waren samen
Huis te koop

Ik weet dat jij houdt van dat schilderij
Neem het mee, het is niet meer van mij
De schaal die we kregen toen we trouwden
Zal ik voor altijd bij mij houden

Huis te koop
Het was van ons allebei
Nu niet meer van jou en niet meer van mij
Huis te koop

Naar het lied House for sale, geschreven door Gloria Sklerov en gezongen door Margriet Eshuijs

Te koopinfo@beterwone
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Taken

1 
Hoeveel woorden heeft de zin?

1 Je kan het in de straat al zien.        8  woorden
2 Jij zal het huis niet meer repareren.   woorden
3 Neem het mee, het is niet meer van mij.  woorden
4 Ze wachten tot ze worden opgehaald.     woorden
5 Het was van ons allebei.     woorden

2 Rijmen
In het lied zitten woorden die rijmen.
Het tweede deel van het woord is hetzelfde.
Bijvoorbeeld: opzij - voorbij
Zoek de woorden die rijmen.

staan
gehaald
repareren
allebei

terugkeren
gaan
van mij
gedaald

Vul in



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Kent u een verdrietig lied? 
2 Is het in het Nederlands of in uw taal?
3 Kunt u het zingen?

ken ik woord komt van

te koop

het huwelijk

uit elkaar gaan

de stilte

repareren

de herinnering

allebei



Woorden woorden woorden
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Oefening 1

Ozan en Elif gaan misschien een huis kopen.
Welke woorden horen daar niet bij?

1 de hypotheek de rente  de huur
2 de makelaar  de uitnodiging  kopen
3 de bank   de stad   het koopcontract

Oefening 2

1 Ik wil mijn huis verkopen. 

 Daarom heb ik een afspraak met een  .

 Zij gaat de verkoop regelen.

2 Dit huis staat al 6 maanden  .

 Het is nog steeds niet verkocht.

3 Als je een huis koopt moet je geld lenen bij een bank. 

 Dat noem je  .

4 Als je geld leent van de bank moet je dat terug betalen. 

 Je betaalt altijd meer terug dan je geleend hebt. 

 Dat noem je  .

5 Welk  moet je betalen voor dat huis, wat kost het?

bedrag
makelaar
hypotheek
rente
te koop

Vul in
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Oefening 3

Wat is hetzelfde?

1
2
3
4

ruim
eenvoudig
oppervlakte
de verdieping

vierkante meters
simpel
de etage
groot

Oefening 4

Wat is hetzelfde?

1
2
3
4

de herinnering
de kans
uit elkaar gaan
dromen

iets heel graag willen
iets dat je nog weet
de mogelijkheid
scheiden

Oefening 5

Wat is het tegengestelde?

1
2
3
4
5
6
7
8

de zolder
het dorp
één van de twee
de begane grond
het voordeel
kopen
goedkoop
bouwen

allebei
de kelder
kapot maken
duur
verkopen
de stad
het nadeel
de bovenverdieping
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Oefening 6

1 In deze buurt worden heel veel nieuwe huizen  .

2 In de stad is nog maar weinig  .

 Daarom bouwen ze in de hoogte.

3 Ze bouwen een hoog flatgebouw met 12  .

4 In een hoge flat heb je een mooi  .

 Je kunt ver kijken.

5 Ik wil daar graag wonen. 

 Daarom lees ik alle woon  in de krant en op internet.

6 Ik wil graag een nieuwe woning. 

 Ik hoop dat ik snel een  vind.

advertenties
appartement
gebouwd
grond
uitzicht 
verdiepingen

Vul in

Oefening 7

Ali geeft geld aan de bakker. 
De bakker geeft brood aan Ali.

1 De bakker  het brood

2  Ali  het brood.

Ali woont in het huis van Noor.
Ali geeft geld aan Noor.

3 Noor  het huis

4 Ali  het huis.

koopt
verkoopt
huurt
verhuurt

Vul in
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Oefening 8

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

de advertentie
de informatie
de uitnodiging
de reparatie
de herinnering

repareren
herinneren
informeren
adverteren
uitnodigen

Oefening 9

1 We gaan een huis kopen. Morgen gaan we het  tekenen.

2 Als ik ben verhuisd  geef ik een feest.  Ik wil je graag  .

3 Op de  komen de mensen vertellen wat er gaat gebeuren  

 in de buurt.

4 Lin  van een groot huis met een tuin. 

5 In die buurt zijn veel huizen te koop. Er is een groot  .

6 Ikea is een groot  dat meubels maakt en verkoopt.

aanbod
bedrijf
droomt
informatieavond
koopcontract
uitnodigen

Vul in
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Oefening 10

Zoek de woorden.

d c o n t r a c t z d

a r f b l h a i l m m

a g k a b m n o h q a

n c o d r i k h y d k

b j p n e o g u p i e

o m e q e s r i o v l

d p n a d u o s t r a

x d w m a n n i h z a

m i l j a r d z e w r

o l t n b y s r e n k

o p p e r v l a k t e

aanbod
breed
contract
grond
huis
hypotheek
kopen
makelaar
miljard
oppervlakte
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Oefening 11     

1 2

3 4

5

6 7

8 9

10

11

12

van links naar rechts
3 Lening voor kopen van een huis
5  Geen stad maar een ...
6 Groot
10 Niet droog maar ...
11 Geen geluid
12 Hij ... dat huis voor € 680,- per maand.

van boven naar beneden
1 Huis in een flatgebouw
2 Amsterdam is de hoofd... van Nederland.
4 Prijs van het huis
7 Je kunt ver kijken en ziet mooie dingen.
8 Ik kan niet vandaag, maar morgen ... we wel komen.
9 Twee mensen trouwen.

appartement
dorp
huurt 
huwelijk
hypotheek
koopsom
kunnen
nat
ruim
stad
stilte
uitzicht



Sleutels teksten

26 Melkweg

Tekst 1

Vragen
1 a
2 b
3 c
4 b
5 a

Tekst 2

Vragen
1 2
2 woning 1, 2 en 4
3 

1 2 3 4 5 6

tuin x x x

ligbad x

douche x x x x x

balkon x x x x

berging op zolder x x

berging beneden x x x x

4  € 263.00 (woning 3)
 € 189.00 (woning 5)
 € 168.00 (woning 6)
 € 164.00 (woning 4)
 € 153.00 (woning 2)
 € 149.00 (woning 1)

Taken
3 1 m2  een vierkante meter
 4 m2   vier vierkante meter
 16 m2  zestien vierkante meter
 60 m2  zestig vierkante meter

4 1 m2   1 meter breed en 1 meter lang
 4 m2   2 meter breed en 2 meter lang
 16 m2  4 bij 4 meter
 60 m2  6 meter breed en 10 meter lang

Tekst 3

Vragen
1 b
2 b
3 b
4 c
5 b
6 b

Taken

ou au

koud
vrouw
oude
zout

gauw
blauwe
auto
flauw

Tekst 4
Vragen
1 c
2 b
3 c



Sleutels woorden 
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Oefening 1
1 de huur
2 de uitnodiging
3 de stad 

Oefening 2
1 makelaar
2 te koop
3 hypotheek
4 rente
5 bedrag

Oefening 3
1 ruim   groot
2 eenvoudig  simpel
3 oppervlakte  vierkante meters
4 de verdieping  de etage

Oefening 4
1 de herinnering iets dat je nog weet
2 de kans  de mogelijkheid
3 uit elkaar gaan scheiden
4 dromen  iets heel graag willen

Oefening 5
1 de zolder  de kelder 
2 het dorp  de stad
3 één van de twee allebei
4 de begane grond  de bovenverdieping
5 het voordeel het nadeel
6 kopen  verkopen
7 goedkoop  duur
8 bouwen  kapot maken

Oefening 6
1  gebouwd
2 grond
3 verdiepingen
4 uitzicht
5 advertenties
6 appartement



Sleutels woorden 
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Oefening 7
1 verkoopt
2 koopt
3 verhuurt
4 huurt

Oefening 8
1 de advertentie adverteren
2 de informatie informeren
3 de uitnodiging uitnodigen
4 de reparatie  repareren
5 de herinnering herinneren

Oefening 9
1 koopcontract
2 uitnodigen
3 informatieavond
4 droomt
5 aanbod
6 bedrijf
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Oefening 10

d c o n t r a c t z d

a r f b l h a i l m m

a g k a b m n o h q a

n c o d r i k h y d k

b j p n e o g u p i e

o m e q e s r i o v l

d p n a d u o s t r a

x d w m a n n i h z a

m i l j a r d z e w r

o l t n b y s r e n k

o p p e r v l a k t e

Oefening 11
van links naar rechts
3  hypotheek
5 dorp
6 ruim
10 nat
11 stilte
12 huurt

van boven naar beneden
1 appartement
2 stad
4 koopsom
7 uitzicht
8 kunnen
9 huwelijk



Melkweg is een uitgave van Stichting Melkweg+

Meer Melkweg? 
Kijk op www.melkwegplus.nl

Huis te koop
Wonen: een huis kopen


