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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 Hoestdrank

Dit eerst

Bent u wel eens verkouden? Welke woorden horen daarbij?

Vragen

1 Welk medicijn koopt Noor?
 a Een medicijn tegen hoest
 b Een medicijn tegen maagpijn
 c Een medicijn tegen verkoudheid

2 Hoe vaak moet Noor het medicijn nemen?
 a Drie keer per dag
 b Eén keer per twee weken

3 Wat heeft Noor nodig om het medicijn in te nemen?
 a Een beker
 b Een lepeltje uit haar keuken
 c Een lepeltje dat bij het medicijn hoort

4 Hoe lang kan Noor het medicijn bewaren?
 a 14 dagen
 b 25 dagen
 c Dat staat niet in de bijsluiter maar wel op het flesje.

5 Na drie weken hoest Noor nog steeds.
 Wat moet ze nu doen?
 a Andere hoestdrank kopen
 b Meer hoestdrank gebruiken
 c Naar de huisarts gaan 

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

verkouden
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Hoestdrank

Lees deze bijsluiter goed.
Deze informatie is belangrijk.
Bewaar deze informatie.

Waarvoor kunt u deze hoestdrank gebruiken?
Deze hoestdrank werkt tegen droge hoest.

Wanneer moet u deze hoestdrank niet gebruiken?
Als u maagpijn hebt, moet u deze hoestdrank niet gebruiken.

Hoe moet u de hoestdrank innemen?
U moet 3 x daags een maatlepel nemen. 
De maatlepel vindt u in het pak.
Gebruik de hoestdrank niet langer dan 14 dagen.
Als u blijft hoesten, moet u naar de huisarts gaan.

Mogelijke bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding
Dit middel kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Hoe moet u de hoestdrank bewaren?
Buiten bereik van kinderen houden. 
Bewaren bij een temperatuur beneden 25 oc.
In gesloten verpakking bewaren.
U kunt de hoestdrank bewaren tot de datum op het flesje.
Daarna moet u de hoestdrank niet meer gebruiken.
Oude medicijnen moet u inleveren bij de apotheek.

Noor is verkouden en ze moet erg hoesten.
Ze koopt een medicijn.
Er zit een briefje bij.
Een briefje dat bij de medicijnen hoort, heet een bijsluiter.
Noor leest de bijsluiter.
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Taken

1

Op het flesje of doosje van een medicijn staat informatie.
U leest hoe u het medicijn moet gebruiken.

De zinnen hieronder gaan over medicijnen.
Bij welk medicijn past de zin?
Schrijf de zinnen op de goede plaats. 
Let op: één van de zinnen past overal.

Drankje
1 
2 
3 

Pillen
4 
5 

Zalf
6 
7 
8 

2

Wat is hetzelfde? Trek een lijn.

Buiten bereik van kinderen houden

schudden voor geBruik

NIET OM IN TE NEMEN

2 x daags een eetlepel

Niet om in te nemen
Schudden voor gebruik
3 x daags een tablet
Voor uitwendig gebruik
Buiten bereik van kinderen houden
2 x daags een eetlepel

1 Je moet het eerst heen en weer bewegen.
2 Je moet het niet opeten.
3 Je moet zorgen dat kinderen er niet bij kunnen.
4 Je moet ‘s morgens en ‘s avonds een lepel van het medicijn nemen.

2 x daags een eetlepel

schudden voor geBruik

Buiten bereik van kinderen houden

NIET OM IN TE NEMEN



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?

Hebt u thuis een medicijn met een bijsluiter?
Probeer dan deze vragen te beantwoorden:

 Waarvoor kunt u het medicijn gebruiken?
 Hoe moet u het medicijn gebruiken?
 Hoe lang kunt u het medicijn bewaren?

ken ik woord komt van

de informatie

bewaren

de hoestdrank de hoest + de drank

gebruiken

geschikt

wanneer

de maagpijn de maag + de pijn

3 x daags de dag

de maatlepel de maat + de lepel

de dagen de dag

blijft blijven

de huisarts

de zwangerschap

de borstvoeding de borst + de voeding

de temperatuur

de graden (oc)

beneden

gesloten

de apotheek
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2 Medicijnen kopen

Dit eerst

1 De dokter zegt dat u een medicijn nodig heeft. U krijgt een recept.
 Waar moet u dat medicijn ophalen?
2 Kent u nog een andere plaats waar u medicijnen kunt kopen?

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

Vragen

1 Jet en Kojo willen een medicijn tegen pijn kopen.
 Hoeveel medicijnen tegen pijn zien ze op de website?
 a 1
 b 2
 c 3

2 Jet en Kojo willen een medicijn tegen pijn kopen.
 Wat kost het goedkoopste medicijn?
 a € 0,95
 b € 1,45
 c € 1,95

3 Jet en Kojo willen ook een medicijn kopen tegen diarree.
 Hoe duur is dat medicijn?
 a € 1,95
 b € 2,85
 c € 5,45

4 De zus van Kojo heeft een klein kindje. Het kindje heeft vaak oorpijn.
 Welk medicijn kunnen Jet en Kojo meenemen?
 a Hoestdrank
 b Norit
 c Oordruppels

5 Jet begrijpt niet goed hoe ze de medicijnen kan bestellen.
 Wat kan ze doen?
 a Naar de winkel gaan
 b Opbellen
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Shampoo
Voor glanzend haar

per fles

Verbanddoos
Zeer compleet!

Oordruppels
bij oorpijn

Voor kinderen van 0-4

Norit tabletten
De natuurlijke oplossing
bij diarree
125 mg per tablet
doosje 50 stuks

Fresh tandenborstels

Voordeelverpakking
6 stuks

Paracetamol
tegen pijn en koorts

50 stuks

Wattenschijfjes

Extra zacht
zak 100 stuks

Pijnstiller
Ibuprofen

25 stuks

Hoestdrank
bij droge hoest

fles 100 ml

Vragen?
BEL:   0900- 5555 maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur
MAIL:  klantenservice@pillen.nl

VANDAAG BESTELD = MORGEN GEBRACHT

Kojo en Jet gaan naar Ghana.
Ze willen medicijnen meenemen op reis.
Ze kijken op de website van een drogist die producten via internet verkoopt.

Pillenpunt.NL
De goedkoopste drogist!

€ 5,45

€ 2,85

€ 1,95

€ 1,95  € 1,45

€ 17,95

€ 2,95

€ 7,95

€ 5,95 € 1,45  € 0,95



10 Melkweg: Medicijnen

Taken

1

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   

bij
pijn
koorts
fles
zacht
haar
zeer

drogist
shampoo
oorpijn
bellen
mailen
brengen
hoestdrank

bestellen
oplossing
goedkoopste
tabletten
tandenborstels
paracetamol
oordruppels

2

Welk woord kan hier staan?

1 tandenb  

2 oordr

3 hoestdr

4 sham

5 tabl



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 Gaat u wel eens naar een drogist?
2 Wat is de naam van de winkel?
3 Welke dingen koopt u daar bijvoorbeeld?

ken ik woord komt van

goedkoopste goedkoop

de drogist

de tabletten de tablet

de oplossing

de tandenborstels de tandenborstel

zacht

de paracetamol

de pijn

de koorts

de shampoo

de oordruppels het oor + de druppel

de fles

de vragen de vraag

bel bellen

mail mailen

bestellen

brengen
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3 HIV en AIDS in Afrika

Dit eerst

Deze tekst gaat over een ziekte die veel voorkomt in Afrika.
1 Weet u waar Afrika ligt?
2 Welke landen in Afrika kent u?
3 Wat weet u over Afrika?

Vragen

1 Wat is AIDS?
 a Een land
 b Een man
 c Een ziekte

2 Waar leven de meeste mensen met HIV?
 a In Europa
 b In Afrika
 c In Amerika

3 Hoeveel mensen in Afrika hebben HIV?
 a 15 miljoen 
 b 26 miljoen
 c 68 miljoen 

4 Hoe kunnen mensen HIV krijgen?
 a Dat is niet bekend.
 b Kinderen geven het aan hun ouders.
 c Mensen geven het aan elkaar door.
  
5 Is er een medicijn voor de neef van Kojo?
 a Ja, maar dat kan hem niet echt beter maken.
 b Ja, maar dat is in Afrika niet te koop.
 c Nee, er zijn geen medicijnen voor hem.

6 Een vrouw krijgt een baby. De vrouw heeft HIV.
 Wordt de baby ook ziek?
 a Ja, moeders geven de ziekte altijd door aan hun kind.
 b Als de moeder goede medicijnen krijgt, wordt de baby niet ziek.
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HIV en AIDS in Afrika

In Afrika zijn 26 miljoen mensen besmet met het HIV-virus.
Een virus is iets dat je ziek maakt. 
En je kunt het ook doorgeven aan andere mensen.
Moeders kunnen het virus doorgeven aan de baby in hun buik.
Volwassenen geven het aan elkaar door als ze seks hebben.
Zo kunnen steeds meer mensen het HIV-virus bij zich hebben.

Je kunt niet zien of iemand HIV heeft.
Veel mensen weten het zelf niet en dat is een groot probleem.
Want zo kunnen mensen de ziekte doorgeven zonder dat ze dat weten.

Het HIV-virus zorgt dat het lichaam zichzelf niet goed kan beschermen.
Mensen met HIV worden daarom veel sneller ziek. 
De ziekte die mensen met het HIV-virus dan krijgen, heet AIDS.

Een prik met een vaccin of inenting kan het lichaam tegen een virus beschermen.
Maar er bestaat nog geen prik tegen HIV. 
Er bestaan ook nog geen medicijnen om mensen met HIV of AIDS beter te maken.
Er bestaan wel medicijnen waardoor de ziekte maar heel langzaam erger wordt.
Als je die neemt, wordt je niet echt beter.
Maar je hebt vaak nog lange tijd een normaal leven.
Ook kunnen medicijnen ervoor zorgen dat een moeder de ziekte niet aan haar baby 
doorgeeft. 
Zo kunnen baby’s gezond op de wereld komen.
Helaas zijn de medicijnen voor veel mensen in Afrika te duur.

Wist u dat?
 15 miljoen kinderen in Afrika hebben 

 geen ouders meer. 
 De ouders zijn overleden door AIDS.

 In Afrika wonen meer mensen met HIV dan op
 andere plaatsen op de wereld.

bron: Stichting Kwasa, www.kwasa.nl

Kojo komt uit Ghana. Ghana is een land in Afrika.
Kojo heeft gehoord dat zijn neef ziek is.
De neef van Kojo heeft AIDS.
Kojo wil weten of er ook medicijnen zijn voor zijn neef.
Hij leest informatie op een website.

Wie gezond is, heeft hoop. Wie hoop heeft, heeft alles.

Europa 4 miljoen

Amerika 4 miljoen

Azië 5 miljoen

Afrika 26 miljoen
Aantal mensen met HIV
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Taken

Hier ziet u vier stukjes uit de krant.
Welke teksten gaan over HIV?

1           2

3            4

‘Afrika over 20 jaar uit 
armoede’

In veel ontwikkelingslanden groeit de 
economie snel. Hebben ze nog hulp nodig 
van de rijke landen?

In 2035 is de ontwikkelingshulp niet meer 
nodig. Maar nu zijn er nog veel problemen. 
Er is nog veel geld nodig. Ook van 
Nederland. Dat zeggen mensen die er veel 
van weten.

SMS-bericht helpt HIV-patiënten
Mobiele telefoons kunnen HIV-patiënten
waarschuwen als ze hun medicijnen moeten 
innemen.
Patiënten vergeten minder vaak om hun 
medicijnen te nemen als ze op tijd een SMS-
bericht krijgen op hun mobiele telefoon.
SMS-berichten worden steeds vaker gebruikt 
in de gezondheidszorg, om patiënten te 
herinneren aan een afspraak met de dokter. 
Nu zeggen onderzoekers dat SMS-
berichten ook kunnen helpen bij het juiste 
medicijngebruik.

Meer HIV onder zwarte 
vrouwen in Amerika dan 
eerder gedacht

Er zijn meer Afro-Amerikaanse vrouwen 
besmet met het HIV-virus dan men eerder 
dacht. Dit is de uitkomst van een onderzoek 
onder 2099 volwassenen.
Het onderzoek werd uitgevoerd in zes 
gebieden binnen de Verenigde Staten. Op 
die plaatsen is meer armoede en meer HIV 
dan op andere plaatsen.

Hongersnood nu ook in 
Uganda

In steeds meer Afrikaanse landen hebben 
de mensen honger. Dat komt doordat het al 
lange tijd niet heeft geregend.
Na Somalië, Ethiopië en Kenia hebben nu 
ook in Uganda veel mensen niets meer te 
eten.  
Mensen die er veel van weten zeggen dat 
600.000 mensen in Uganda snel hulp nodig 
hebben.



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?

Voor deze opdracht heeft u een krant nodig.
Sommige kranten kun je gratis krijgen.
Gratis kranten zijn bijvoorbeeld Metro en Spits.
Je kunt deze kranten krijgen op het station of bij de bibliotheek.

Bekijk de krant. 
Kunt u een bericht vinden over HIV of AIDS?

ken ik woord komt van

de hoop

miljoen

doorgeven 

weten

het probleem

de ziekte

het lichaam

beschermen

sneller snel

beter

de medicijnen het medicijn

langzaam

erger erg

normaal

leven

de baby

duur

het procent (%)

de ouders

overleden overlijden
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4  Liefdesmedicijn

Dit eerst

Kijk naar het plaatje bij het verhaal.
Waar gaat het verhaal over, denkt u?

Vragen

1 Wie wil trouwen?
 a Isolde
 b Koning Mark
 c Tristan

2 Waar woont Isolde?
 a In Engeland
 b In Ierland

3 Waarom maakt de moeder van Isolde een medicijn?
 a Omdat Isolde ziek is.
 b Omdat Koning Mark ziek is.
 c Omdat ze wil dat Isolde en Koning Mark van elkaar gaan houden.

4 Wie drinkt het medicijn?
 a Alleen Tristan drinkt het medicijn.
 b Isolde en Koning Mark drinken het medicijn.
 c Tristan en Isolde drinken het medicijn.

5 Kunnen Tristan en Isolde trouwen?
 a Ja, Tristan en Isolde gaan trouwen.
 b Nee, Isolde trouwt met Koning Mark.
 c Nee, Isolde wil niet trouwen.



17Melkweg: Medicijnen

Tristan en Isolde

Tristan woont in het westen van Engeland.
Hij woont bij zijn oom, Koning Mark.
Op een dag besluit Koning Mark dat hij wil trouwen.
Hij stuurt Tristan op reis om een vrouw voor hem te halen.
Tristan vaart met een schip naar Ierland. Daar woont Isolde.
Zij moet de vrouw worden van Koning Mark.

Isolde is niet blij. Ze heeft helemaal geen zin om met Koning Mark te trouwen.
Maar haar vader zegt dat het moet.
De moeder van Isolde wil haar dochter helpen.
Ze maakt een speciaal medicijn. Het is een drankje. 
Als Isolde en koning Mark dat drankje drinken, zullen ze altijd van elkaar houden.
De moeder doet het drankje in de koffer van Isolde.
Ze gaat naar het meisje dat Isolde helpt en voor haar zorgt. 
Ze zegt: doe deze drank stiekem in de wijn van Isolde. 
En ook in de wijn van koning Mark. 
Dan zullen ze van elkaar houden en gelukkig zijn.

De reis naar Engeland is moeilijk. Isolde is verdrietig. 
Bovendien komt er een grote storm. Het schip schudt ervan.
Tristan ziet dat Isolde bang en verdrietig is. 
Hij gaat naar haar toe om haar een beetje vrolijk te maken.
Dan ziet Isolde het flesje van haar moeder in haar koffer.
Ze weet niet wat erin zit.  
Maar ze doet een beetje in een glas en geeft dat aan Tristan.
Dan neemt ze zelf ook wat.

Het drankje werkt!
Tristan en Isolde kijken elkaar in de 
ogen en ze zijn meteen verliefd.
Maar daarna worden ze allebei verdrietig. 
Want Isolde moet met Koning Mark trouwen. 
Daar is niets aan te doen.

Pas na hun dood kunnen Tristan en Isolde 
samen zijn. 
Ze worden naast elkaar begraven.
Op elk graf groeit een plant.
En de takken van de planten laten zien
dat het medicijn nog altijd heel goed werkt.

Het verhaal van Tristan en Isolde is al 800 jaar oud.
Het is in heel Europa bekend.
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Taken

1

Lees de tekst een paar keer hardop.
Kijk dan op de klok.
Kunt u het binnen 1 minuut?

De reis is moeilijk. Isolde is verdrietig. 
Bovendien komt er een grote storm. Het schip schudt ervan.
Tristan ziet dat Isolde bang en verdrietig is. 
Hij gaat naar haar toe om haar op te vrolijken.
Dan ziet Isolde het flesje van haar moeder in haar koffer.
Ze schenkt een glaasje in en geeft dat aan Tristan.
Dan schenkt ze een glaasje in voor zichzelf.

2

Maak vier goede zinnen.
Gebruik een stukje uit elke kolom.
Denk ook aan de punt.

Isolde 
Tristan en Isolde

is
zijn

verdrietig
verliefd

.

1 

2 

3 

4 

Tip
  de kolom



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?

Isolde houdt van Tristan. Maar ze trouwt met Koning Mark.
Wat vindt u daarvan?

ken ik woord komt van

de oom

de koning

besluiten

trouwen

ze heeft geen zin zin hebben

de dochter

het drankje

van elkaar houden houden van 

de koffer

stiekem

de wijn

gelukkig

verdrietig

schudden

verliefd

inschenken

begraven

het graf



Woorden woorden woorden
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Oefening 1

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

begraven
bellen
mailen
inschenken
tandenpoetsen

de computer
het graf
de tandenborstel
de telefoon
de wijn

Oefening 2

Wat is het tegengestelde?

1
2
3
4
5

zacht
duur
snel
beneden
gelukkig

boven
goedkoop
hard
langzaam
verdrietig

Oefening 3

Welk woord hoort er niet bij?

1         2    3       4

het medicijn
de tablet
de paracetamol
de baby

de dochter
de ouders
de koning
de oom

de zwangerschap
de temperatuur 
de borstvoeding
de baby

de hoestdrank
3 x daags
de shampoo
de maatlepel
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Oefening 4

Welk woord hoort bij het plaatje?

Oefening 5

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

25 oc
10 %
€ 3,50
1.000000
?

de vraag
euro
graden
miljoen
procent

Oefening 6

1 Noor is verkouden. 

 Ze koopt een  bij de drogist.

2 Er zit een briefje bij. Daar staat veel  op.

3 Noor leest hoe ze het medicijn moet  .

4 Ze moet het drankje  nemen. Dat is drie keer per dag.

5 En als ze na veertien  nog hoest?

6 Dan moet ze naar  gaan.

Vul in

de maatlepel
de tabletten

de fles
de koffer

3 x daags
dagen

drankje
gebruiken

de huisarts
informatie
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Oefening 7

1 Kojo gaat naar  .

2 Hij koopt paracetamol. Dat helpt bij  .

3 Kojo koopt ook  . Die helpen bij oorpijn.

4 Kojo koopt ook  . Daarmee gaat hij zijn haar wassen.

Oefening 8

1 Met een recept van de huisarts moet je naar  .

2 Paracetamol of shampoo kun je kopen bij  .

3 En als  niet overgaat?

4 Dan moet je naar  .

Oefening 9

Wat is hetzelfde?

1
2
3
4
5

niet weggooien
39 graden
medicijn in een flesje
snel heen en weer bewegen
plaats waar iemand is begraven

bewaren
het drankje
het graf
de koorts
schudden

Oefening 10

1 Hebt u hoofdpijn of  ?

2 Dan hebt u dit  nodig!

3 U kunt het op internet  .

4  u voor 5 uur bestelt...

5 ... dan komen wij het morgen   .

Vul in

Vul in

de drogist
oordruppels

pijn
shampoo

de koorts
de apotheek

de drogist
de huisarts

bestellen
brengen

maagpijn
middel

Wanneer
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Oefening 11

1 In Afrika  26 miljoen mensen met HIV.

2 Zij kunnen de ziekte aan andere mensen  .

3 Er is nog geen goede  voor dit probleem.

4 Er is wel  dat er meer medicijnen komen.

5 Een medicijn kan het lichaam  tegen de ziekte.

Oefening 12

Zet de woorden in de goede kolom.

Apotheek Familie

Oefening 13

Welk woord ziet u hier?

Het woord is  .

Tip
Lees voor deze oefening tekst 3, 
HIV en AIDS in Afrika, nog een keer 
door.

Vul in
beschermen

doorgeven
leven

oplossing
hoop

de baby
de dochter

de hoestdrank
de maatlepel

de oom
de oordruppels

de ouders
de tabletten

e=ij
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Oefening 14

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Van links naar rechts
1 De broer van je vader of moeder
2 Tristan kan niet met Isolde ...
3 Vader en moeder
4 Niemand mag het weten
5 %
6 Drank die van druiven gemaakt is
7 Auw!
8 AIDS is een nare ...
9 In Nederland ... 17 miljoen mensen.

Van boven naar beneden
10 Dit koop je bij de apotheek of drogist.

leven
medicijnen

oom
ouders

pijn
procent
stiekem
trouwen

wijn
ziekte

Tip
ij hoort in één vakje.
  

p ij n
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Oefening 15

Zoek de woorden.

z a p o t h e e k g e

z e n d i u m m ij t s

i f s g n i p f k e o

e o h e n s s b l s v

k e a d p a a e b v e

t e m p e r a t u u r

e l p e i t g e h t l

d r o g i s t r a r e

k o o r t s b u f w d

j t m t a b l e t z e

e d r a n k j e o r n

apotheek
beter

drankje
drogist

huisarts
koorts

overleden
shampoo

tablet
temperatuur

ziekte



Sleutels teksten
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Tekst 1
Vragen
1 a
2 a
3 c
4 c
5 c

Taken
1
Drankje
1 Schudden voor gebruik
2 2 x daags een eetlepel
3 Buiten bereik van kinderen houden
Pillen
4 3 x daags een tablet
5 Buiten bereik van kinderen houden
Zalf
6  Niet om in te nemen
7 Voor uitwendig gebruik
8 Buiten bereik van kinderen houden

2
1 

schudden voor geBruik

2 
NIET OM IN TE NEMEN

3 
Buiten bereik van kinderen houden

4 
2 x daags een eetlepel

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

Taken
Tekst 2 en 3 gaan over HIV.

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

Taken
1 Isolde is verdrietig.
2 Isolde is verliefd.
3 Tristan en Isolde zijn verdrietig.
4 Tristan en Isolde zijn verliefd.

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

Taken
1 tandenborstel
2 oordruppels
3 hoestdrank
4 shampoo
5 tablet of tabletten
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Oefening 1

1
2
3
4
5

begraven
bellen
mailen
inschenken
tandenpoetsen

het graf
de telefoon
de computer
de wijn
de tandenborstel

Oefening 2

1
2
3
4
5

zacht
duur
snel
beneden
gelukkig

hard
goedkoop
langzaam
boven
verdrietig

Oefening 3
1 de baby
2 de shampoo
3 de temperatuur
4 de koning

Oefening 4

de koffer    de maatlepel de fles de tabletten 

Oefening 5

1
2
3
4
5

25 oc
10 %
€ 3,50
1.000.000
?

graden
procent
euro
miljoen
de vraag

Oefening 6
1 drankje
2 informatie
3 gebruiken
4 3 x daags
5 dagen
6 de huisarts



Sleutels woorden 

28 Melkweg: Medicijnen

Oefening 7
1 de drogist
2 pijn
3 oordruppels
4 shampoo

Oefening 8
1 de apotheek
2 de drogist
3 de koorts
4 de huisarts

Oefening 9

1
2
3
4
5

niet weggooien
39 graden
medicijn in een flesje
snel heen en weer bewegen
plaats waar iemand is begraven

bewaren
de koorts 
het drankje
schudden
het graf

Oefening 10
1 maagpijn
2 middel
3 bestellen
4 Wanneer
5 brengen

Oefening 11
1 leven
2 doorgeven
3 oplossing
4 hoop
5 beschermen

Oefening 12

Apotheek Familie

de hoestdrank
de maatlepel
de oordruppels
de tabletten

de baby
de dochter
de oom
de ouders

Oefening 13
buikpijn
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Oefening 14

10

1 o o m

2 t r o u w e n

3 o u d e r s

4 s t i e k e m

5 p r o c e n t

6 w ij n

7 p ij n

8 z i e k t e

9 l e v e n

Oefening 15

z a p o t h e e k g e

z e n d i u m m ij t s

i f s g n i p f k e o

e o h e n s s b l s v

k e a d p a a e b v e

t e m p e r a t u u r

e l p e i t g e h t l

d r o g i s t r a r e

k o o r t s b u f w d

j t m t a b l e t z e

e d r a n k j e o r n
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