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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 Het onderhouds-ABC

Dit eerst

Deze tekst gaat over onderhoud in huis. 
Onderhoud betekent dingen maken die kapot zijn.
Of zorgen dat iets niet kapot gaat.
Welke plaatjes horen daarbij?

Vragen

1 Bij Wen en Lin is de WC verstopt. 
 Wie moet het probleem oplossen?
 a Wen en Lin
 b De woningbouwvereniging

2 Jet en Kojo hebben muizen in huis. 
 Wie moet het probleem oplossen?
 a Jet en Kojo
 b De woningbouwvereniging

3 Bij Jal en Noor is het erg koud. De verwarming is kapot.
 Wie moet het probleem oplossen?
 a Jal en Noor
 b De woningbouwvereniging

4 Elif is de sleutel van haar huis kwijt. 
 Wie moet voor nieuwe sleutels zorgen?
 a Elif
 b De woningbouwvereniging

5 De tuin van Elif en Ozan is niet meer netjes.
 Wie moet in de tuin werken?
 a Elif en Ozan
 b De woningbouwvereniging

 

a. ...
b. ...
c. ...
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Het onderhouds-ABC: wie doet wat?
De woningbouwvereniging zorgt voor onderhoud aan uw woning.
U moet zelf ook goed voor uw huis zorgen. Kleine klussen moet u zelf doen.
Soms is het niet duidelijk wie een klus of reparatie moet doen.
Dat kunt u nu lezen in het onderhouds-ABC.

A Afvoer repareren

B Balkon schoonhouden

Bel repareren in flat

Bomen en struiken

Brievenbus in voordeur

Brievenbus in flat

D Dak

Dakgoot

Deuren schilderen binnen

Deuren schilderen buiten

I Inbraak: schade herstellen

K Kasten onderhoud en reparatie

Keuken

Kranen onderhoud

L Lekkage

Lift 

M Muren behangen of verven

N Naamplaatje

O Ongedierte (ratten, muizen)

Ongedierte (wespen)

P Plafonds schilderen

S Schuurtjes

Sleutels

T Trappen onderhoud

Tuin  

V Verlichting (lamp stuk) 

Verwarming

W WC ontstoppen

Z Zekeringen vervangen

dit doet de huurder

dit doet de woningbouwvereniging

De bewoners van de Melkweg krijgen een folder.
De folder is van de woningbouwvereniging.
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Taken

Als je informatie wilt opzoeken, moet je soms het alfabet kennen. 
Bijvoorbeeld als je een woord wilt opzoeken in het woordenboek.
Kent u het alfabet?
Zo gaat het: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

In het woordenboek staan eerst de woorden die beginnen met een a. 
Die staan voorin het woordenboek.
Dan komen de woorden die beginnen met een b. Zo gaat het verder. 
De woorden met een z staan helemaal achterin.

1 
Staat het woord voorin het woordenboek, of achterin? Zet een kruisje.

voorin achterin

1 brievenbus

2 verlichting

3 dak

4 tuin

5 afvoer

6 trap

7 zekering

  
2 
U wilt het woord lift opzoeken in het woordenboek.
U kijkt in het woordenboek. U ziet woorden met de letter a. 
U moet dan verder bladeren naar de letter l.
 
U hebt het woord lift gevonden. U wilt daarna het woord bel opzoeken.
U moet nu terug bladeren in het woordenboek. 

1 U hebt het woord bel gevonden. Nu wilt u verlichting opzoeken. 
 Moet u terug of verder?
 a Terug
 b Verder 

2 Daarna wilt u dak opzoeken. Moet u terug of verder?
 a Terug
 b Verder

3 Daarna wilt u zekering opzoeken. Moet u terug of verder?
 a Terug
 b Verder



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 Welke klussen in huis doet u zelf?
2 Bent u goed in klussen?
3 Vindt u klussen leuk?
4 Maak een foto van iets dat u zelf heeft gemaakt of gerepareerd.
 Vertel iemand over deze klus. 
  - Hoe hebt u het gedaan? 
  - Wat had u ervoor nodig?
  - Wat ging goed en wat was moeilijk?

ken ik woord komt van

zorgt voor zorgen voor

het onderhoud

de woning

zelf

klussen de klus

duidelijk

de bel

de brievenbus

de lift

het plafond

de trap

schilderen
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2 Woningzoekenden

Dit eerst

Wat betekent woningzoekenden, denkt u?
Welke twee woorden herkent u?

 + 

Lees de tekst. Zet in de goede volgorde.

1 Wen en Lin zijn woningzoekenden.

2 

3 

4 

5 

Daarna moeten ze tien euro betalen.
Wen en Lin zijn woningzoekenden.
Ze vullen een bon in.
Ze kijken in de woonkrant en op internet.
Ze schrijven zich in bij de woningbouwvereniging.
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Woningzoekenden

Lin en Wen willen een groter huis huren.
Daarom moeten ze zich inschrijven als woningzoekenden.
Een woningzoekende is iemand die een woning zoekt.
Woning betekent huis.
Lin en Wen moeten een formulier invullen voor de woningbouwvereniging.
Ze schrijven hun naam en adres. 
En ook hoe groot hun gezin is en wat voor huis ze zoeken.
Ze moeten ook geld betalen: tien euro.
Ze zijn dan voor een jaar ingeschreven.
En als ze na een jaar nog steeds zoeken?
Dan moeten ze weer opnieuw betalen.
Vaak moet je lang wachten op een goed huis. 

Wen en Lin kijken zelf in de woonkrant en ook op internet.
En als ze een huis zien dat bij hen past? Dan sturen ze een bon in.
Dat kan ook via internet.
Dan wordt het spannend. 
Krijgen ze het huis?
Dat is niet zeker.
Wie al lang woningzoekende is, heeft meer kans.
Soms kijkt de woningbouwvereniging ook naar je leeftijd.
Soms kijken ze waar je nu woont en hoe lang je daar woont.
Als Wen en Lin geluk hebben, mogen zij het huis huren.
Als ze pech hebben moeten ze weer opnieuw in de woonkrant kijken.

De tekst gaat over wat je moet doen als je een huurhuis zoekt.
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Taken

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

Wen en Lin kijken zelf in de woonkrant. 
Ze kijken ook op internet.
En als ze een huis zien dat bij hen past? 
Dan sturen ze een bon in.
Dat kan ook via internet.
Dan wordt het spannend. 
Krijgen ze het huis?
Dat is niet zeker.
Wie al lang woningzoekende is, heeft meer kans.
Soms kijkt de woningbouwvereniging ook naar de leeftijd.
Soms kijken ze waar je nu woont en hoe lang je daar woont.

te huur



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 Huurt u een huis van een woningbouwvereniging?
2 Hoe heet uw woningbouwvereniging? 
 Als u het niet weet, zoek het dan thuis op.
3 Hoe lang hebt u op uw huis gewacht?
4 Zoekt u nu een ander huis? 
5 Bent u ingeschreven als woningzoekende?
 Hoeveel geld moet u elk jaar betalen?
 Als u het niet weet, zoek het dan thuis op.

ken ik woord komt van

huren

inschrijven

het formulier

invullen

de woningbouwvereniging

zoeken

wachten

spannend

de kans

de leeftijd

het geluk

de pech

opnieuw
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3 Levenslang verhuizen 

Dit eerst

1 Vindt u verhuizen leuk? 
 Waarom vindt u dat?

Vragen

1 Welk dier hoort er niet bij?

     

 a    b       c

 
 d    e    f

2 Nomaden wonen in de stad.  
 a Waar
 b Niet waar

3 Nomaden verhuizen vaak. 
 a Waar
 b Niet waar 

4 Nomaden verhuizen om eten en drinken te zoeken.
 a Waar
 b Niet waar

5 Nomaden maken hun reizen met de bus.
 a Waar
 b Niet waar   

6 De kleine kinderen helpen al mee.
 a Waar
 b Niet waar

a. ...
b. ...
c. ...
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Deze tekst gaat over verhuizen. 
Mensen die ieder jaar twee of meer keer verhuizen zijn nomaden. 
Nomaden hoeven geen ander huis te huren. Ze nemen hun huis gewoon mee.

Levenslang verhuizen

Nomaden zijn altijd op reis. 
Ze blijven ergens een tijd en gaan dan met hun dieren weer verder. 
Ze zijn altijd op zoek naar eten en drinken voor hun gezin en voor hun dieren. 
Ze nemen ook hun huizen of tenten mee. 
In sommige landen reizen ze met kamelen, omdat die goed tegen de warmte 
kunnen. 
Andere nomaden gebruiken paarden of ezels. 
Allemaal verhuizen ze zeker twee keer in een jaar, maar soms ook veel vaker.
Nomaden reizen elk jaar vele honderden kilometers.   
Ze maken lange reizen door de woestijnen en over bergen. 
Soms in de warmte en soms in de kou. 
Ze nemen alles mee, ook altijd hun dieren. 
Dit zijn vaak geiten, schapen maar ook rendieren en lama’s. 
Kinderen helpen al vroeg mee en zorgen voor de dieren. 
Ze zoeken ook eten of brandstof, bijvoorbeeld hout, om een vuur te maken.
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Taken

Lees alle woorden drie keer. 
Zet met potlood een rondje om de woorden die u wel kunt lezen maar niet begrijpt. 
Zet een streep onder de woorden die u niet kunt lezen. 
  

verhuizen verbaasd verdrietig verplicht

verkopen verboden verkeerd vergissen

veranderen verblijfsvergunning verdwijnen vervelend

verzekering verliezen vergadering verschillend

verbergen verjaardag vergeten verstaan

verbeteren verdienen vergunning vertellen

verbranden verdieping vernielen verwarming

Tip
Werk samen met 
iemand anders.
Twee weten meer dan 
één. U kunt leren van 
elkaar.



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 Hoeveel keer bent u verhuisd?   

2 In welke plaatsen hebt u gewoond?   

ken ik woord komt van

ergens

verder

het paard

de berg

de geit

het schaap

verhuizen

een tijd

zoeken 

kunnen goed tegen ergens tegen kunnen

de warmte

helpen mee meehelpen

honderden honderd

kilometers de kilometer
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4 Blauw en blauw

Dit eerst

1 Wat vindt u de mooiste kleur?
2 Deze tekst heet Blauw en blauw zijn niet altijd hetzelfde.
 Wat betekent dat, denkt u?
3 Kent u verschillende kleuren blauw?

Vragen

1 Waarom willen Kojo en Jet de slaapkamer schilderen?
 a Ze willen de kamer mooi maken.
 b Ze willen een nieuw bed kopen.
 c Ze willen verf kopen.

2 Welke kleur wil Jet voor de slaapkamer?
 a Alleen wit
 b Helemaal blauw 
 c Wit en lichtblauw
  
3 Welke verrassing heeft Kojo voor Jet?
 a Hij heeft een bed gekocht.
 b Hij heeft de kamer opgeruimd.
 c Hij heeft de slaapkamer geverfd.
  
4 Is de muur lichtblauw geworden?
 a Ja
 b Nee

5 Waarom is Jet blij met de blauwe muur?
 a Het is precies de kleur die Jet wil.
 b Jet is blij, omdat Kojo ook blij is.
 c Jet vindt de kleur heel mooi.

a. ...
b. ...
c. ...
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Blauw en blauw zijn niet altijd hetzelfde

Jet en Kojo hebben een nieuw bed gekocht. Het is een mooi bed. Je kunt het bed 
bij het hoofd en de voeten omhoog doen. Niet elektrisch hoor, gewoon met de 
hand. Ze zijn er blij mee. ‘Nu moeten we eigenlijk ook de muren en het plafond 
schilderen’, zegt Jet. ‘Eén muur heel lichtblauw lijkt me ook mooi.’ ‘Ja dat lijkt me 
leuk’, zegt Kojo.

Kojo heeft een plan, hij is morgen vrij. Als Jet naar haar werk is, wil hij de hele 
slaapkamer schilderen.‘Dat is een verrassing als ze thuiskomt’, denkt Kojo.

Jet gaat om half negen weg. Kojo begint meteen. Hij maakt de kamer leeg en legt 
plastic op de vloer. Dan gaat hij naar de winkel en koopt de verf. Een grote emmer 
wit, dat is voor 3 muren en het plafond. Hij koopt ook een kleine emmer blauw. 
Kojo weet dat Jet de muur heel blauw wil hebben. Hij zoekt mooi felblauw uit en 
gaat tevreden naar huis. 

Eerst doet hij het plafond. Dat is moeilijk. Hij moet steeds boven zijn hoofd werken. 
Dan de witte muren, dat gaat snel. Om drie uur is hij al klaar. Als hij nu de blauwe 
muur doet is hij om half zes helemaal klaar en kan alles weer in de kamer. Het 
blauw moet heel precies. Hij moet niet over de randjes schilderen. Daarom plakt hij 
schildersplakband langs de rand. Al vlug is hij aan het werk de muur wordt goed 
blauw. Maar soms zie je nog vlekken. Hij verft de muur nog een keer. Nu is Kojo 
heel tevreden. 

Kojo ruimt alles op en maakt de kamer helemaal netjes. Hij gaat naar beneden en 
maakt het eten klaar. Als Jet thuiskomt kan Kojo niet wachten.
‘Kom eens mee naar boven’, zegt hij. Jet gaat mee naar boven. Als ze voor de 
deur staan moet Jet haar ogen dicht doen. Ze gaan naar binnen. Als Jet haar ogen 
open doet schrikt ze zich een hoedje. De muur is heel erg blauw. Zij wilde heel 
lichtblauw. 

Ze moet lachen. ‘Eigenlijk is het heel mooi. Ik had deze kleur nooit durven kopen’, 
zegt Jet. ‘Dank je wel Kojo, ik ben heel blij met deze grote verrassing’. Ze geeft 
Kojo een dikke kus.
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Taken

Wat doet Kojo eerst? En wat daarna? 
Zet de zinnen in de goede volgorde.

1 Kojo koopt de verf.

2 

3 

4 

5 

6 

Lees de woorden die beginnen met sch.

schilderen schaatsen schelden schieten

schrijven schaduw scheren schijnen

schaap schaal schilderij scherp

schoon schattig schoen scherm

school scheiden scheuren schoonmoeder

schoppen schouder schreeuwen schrift

schrikken schudden schuin schillen

Kojo koopt de verf. 
Kojo verft de muur. 
Kojo legt plastic op de grond.
Kojo gaat koken.
Kojo ruimt alles op. 
Kojo verft het plafond. 

Tip
Veel mensen vinden sch moeilijk 
om te zeggen. U ook?
Lees de woorden ook eens 
hardop voor aan iemand die goed 
Nederlands kan praten. 



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 Welke kleuren zijn de muren bij u thuis?
2 Welke kleuren vind u mooi voor een muur?
3 Heeft u uw muren wel eens zelf geschilderd?
4 Heeft u gereedschap thuis?  
 Weet u de Nederlandse namen voor dat gereedschap?
 Vraag de woorden en leer de woorden.

ken ik woord komt van

gekocht             kopen

iets met de hand doen

lichtblauw

het plan

de verrassing

meteen

het plastic

steeds

boven het hoofd werken

precies

de randjes                de rand

de vlekken               de vlek

ze schrikt zich een hoedje

eigenlijk

gedurfd                     durven



Woorden woorden woorden

20 Melkweg: Een huis huren

Oefening 1

Wat is hetzelfde?

1
2
3

Wen en Lin zijn woningzoekenden.
Krijgen ze het huis?
Ze vullen een formulier in.

Mogen ze het huis huren?
Ze schrijven hun naam en adres op.
Wen en Lin zoeken een huis.

         

Oefening 2

Wat is hetzelfde?      

1
2
3
4
5
6

het onderhoud 
de leeftijd 
de woning
verven
de buitenkant
netjes

het huis
schilderen 
de klus
precies
de rand 
hoeveel jaar

 

Oefening 3 de brievenbus 
de lift
de trap
de bel
de kinderen
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Oefening 4

Jet vertelt:

1 Wij doen heel veel klussen  .

2 Volgende week gaan we  schilderen. 

 Dat is niet meer wit. 

3 Er zit ook een zwarte  op. 

4 Ik heb wel een  nodig. Anders kan ik er niet bij. 

5 Ik moet dan steeds   

 Daar word ik wel moe van.

6 We leggen eerst  op de grond.

Vul in

Oefening 5

Wat hoort bij elkaar?  

1
2
3
4
5
6
7

naar een andere woning gaan
iedere keer
ze verhuren huizen
geld dat je betaalt voor een huurhuis
daar kun je je naam en adres opschrijven
werk dat je moet doen aan het huis
nog niet beginnen

steeds
verhuizen
het formulier
de klus
de huur
wachten
de woningbouwvereniging

plastic
het plafond
trap
zelf
boven mijn hoofd werken
vlek
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Oefening 6

1 Jet en Kojo hebben een nieuw bed  .

 Nu willen ze ook de muren in de slaapkamer verven.

2 Jet wil één muur graag  verven. 

 Kojo heeft het niet goed begrepen. Hij koopt felblauwe verf.

3 Kojo heeft een  . 

4 Hij wil de hele slaapkamer schilderen. 

 Het is een  voor Jet. 

5 Kojo legt  op de vloer. 

6 Kojo moet  heel precies verven. 

7 Na één keer verven zijn er nog  op de blauwe muur. 

 Hij moet de muur twee keer verven.  

8 Jet is heel blij .

   wilde zij lichtblauw, maar deze muur is heel mooi. 

9 Jet had het nooit  om deze kleur te kopen. 

 Ze geeft Kojo een kus.

Vul in

Oefening 7

1 Kunt u  praten, ik versta u niet.

2 Fel is een moeilijk  . Ik begrijp het niet.

3 Wie  er  de kinderen?

4 Ik  mijn sleutels. 

5 Ze moeten toch  in huis liggen.

6 Wilt u dit  even invullen alstublieft?

eigenlijk
gedurfd
gekocht
lichtblauw 
plan 
het plastic
de randjes
verrassing
vlekken

Tip:
Lees voor deze oefening 
tekst 4, Blauw en blauw 
zijn niet altijd hetzelfde, 
nog eens.

duidelijk
zorgt voor
ergens
zoek
formulier
woord

Vul in
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Oefening 8

Vertel aan iemand wat de zinnen betekenen.

1 In de vakantie heb ik vele honderden kilometers gereisd.
2 Kamelen kunnen goed tegen de warmte.
3 Kinderen helpen al vroeg mee om voor de dieren te zorgen.
4 Ik schrik me een hoedje.
5 Ik doe het met de hand.

de berg 
de geit
de paarden
het schaap

Oefening 9

Welk woord hoort bij het plaatje?

    

   



24 Melkweg: Een huis huren

Oefening 10

Zoek de woorden.

y t d u l v l e k x e h

g e i t t j v m l i f t

q b x b t b c l u z g r

x l w o n i n g s o n a

b a o u k x n e j e h p

l u h h u u r l b k x b

k w e u i n n u f e b d

f j a r w p z k a n s y

b e p e c h l h a m g t

s t e e d s b y v w p w

w e v s u z e h p o m x

blauw 
geit
geluk
huur
kans
klus 
lift
pech
steeds
trap
vlek
woning 
zoeken
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Oefening 11

Wat is het tegengestelde?

1
2
3
4
5
6

geluk
dood
spannend
precies
zoeken
inschrijven

vinden
saai
uitschrijven
pech
ongeveer
levend

Oefening 12

Welke zin is goed ?

1 a De kans dat ik een prijs win is niet groot.
 b Ik koop een kilo kans.

2 a Een tijd staat in de klok.
 b Ik wacht al een tijd.

3 a Wij gaan meteen weg.
 b Ik koop een rok en een meteen.

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



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

Taken
1 voorin
2 achterin
3 voorin
4 achterin
5 voorin
6 achterin
7 achterin

1 b
2 a
3 b

Tekst 2
Vragen
1 Wen en Lin zijn woningzoekenden
2 Ze schrijven zich in bij de woningbouwvereniging.
3 Daarna moeten ze tien euro betalen.
4 Ze kijken in de woonkrant en op internet.
5 Ze vullen een bon in.

Tekst 3
Vragen
1 d (de kip)
2 b
3 a
4 a
5 b
6 a

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

Taken
1 Kojo koopt de verf.
2 Kojo legt plastic op de grond.
3 Kojo verft het plafond.
4 Kojo verft de muur.
5 Kojo ruimt alles op.



Sleutels woorden 
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Oefening 1
1 Wen en Lin zoeken een huis.
2 Mogen ze het huis huren?
3 Ze schrijven hun naam en adres op.

Oefening 2
1 de klus
2 hoeveel jaar
3 het huis
4 schilderen
5 de rand
6 precies

Oefening 3

   de kinderen

   de brievenbus

   de lift

   de bel

   de trap

Oefening 4
1 zelf
2 het plafond
3 vlek
4 trap
5 boven mijn hoofd werken
6 plastic

Oefening 5
1 verhuizen
2 steeds
3 de woningbouwvereniging
4 de huur
5 het formulier
6 de klus
7 wachten

Oefening 6
1 gekocht
2 lichtblauw
3 plan
4 verrassing
5 plastic
6 de randjes
7 vlekken
8 eigenlijk
9 gedurfd

Oefening 7
1 duidelijk
2 woord
3 zorgt voor
4 zoek
5 ergens
6 formulier

Oefening 8
1 Bijvoorbeeld 900 kilometer.
2 De warmte is geen probleem.
3 Jonge kinderen helpen mee.
4 Ik schrik erg.
5 Niet met een machine.



Sleutels woorden 
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Oefening 9

het schaap           de geit      de paarden  de berg

Oefening 10

y t d u l v l e k x e h

g e i t t j v m l i f t

q b x b t b c l u z g r

x l w o n i n g s o n a

b a o u k x n e j e h p

l u h h u u r l b k x b

k w e u i n n u f e b d

f j a r w p z k a n s y

b e p e c h l h a m g t

s t e e d s b y v w p w

w e v s u z e h p o m x
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Oefening 11
1 pech
2 levend
3 saai
4 ongeveer
5 vinden
6 uitschrijven

Oefening 12
1 a
2 b
3 a
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