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Inleiding
Hoe werkt dit boek?
In dit boek kan je meelezen met de 24 luisterfragmenten op onze website:
www.lingua-incognita.nl
Tip: Oefen eerst met deel 1.
Heb je opmerkingen over het werkboek?
Vind je dat er dingen beter kunnen?
Vul dan het feedback-formulier in op onze website:
www.lingua-incognita.nl
of stuur een e-mail naar
linguaincognita@kpnmail.nl
Wij gaan dan kijken of we het werkboek kunnen verbeteren.
Heel veel succes met je examen !
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Thema: Gesprekken op straat

Meelezen met de luisterteksten.
Tekst 1. Ontmoeting op straat

Situatie:
Saskia en Marianne hebben elkaar lang niet gezien. Zij hebben een jaar
geleden samen gewerkt bij hetzelfde bedrijf. Zij ontmoeten elkaar in de supermarkt. Zij
maken een afspraak.
Luister naar Marianne en Saskia.
Saskia:

Hee, wat leuk om jou hier te zien! Hoe is het?

Marianne:
Saskia:
Marianne:

Saskia:
Marianne:
Saskia:
Marianne:

Hee, wat een toeval. Leuk om je weer eens te zien. Het gaat goed hoor.
Ik zie dat je nu kinderen hebt?
Ja, wij hebben een tweeling gekregen. Ik heb het heel erg druk
tegenwoordig. Je kent het wel, flesjes geven, aankleden, uitkleden,
wassen en luiers verwisselen. Ik heb het niet echt rustig op dit moment.
Wat een schatjes! Maar ik begrijp dat je het druk hebt. Hoe heten je kinderen?
Deze heet Bobby en die andere heet Patrick. Het zijn dus twee jongetjes.
Ze zijn nu gelukkig even rustig, maar ze huilen heel veel. Ik ben er erg moe van en
ik slaap ook niet zo goed.
Hoe is het met je man? Werkt hij nog in Amsterdam?
Nee, hij werkt nu in Rotterdam in de haven. Ik zie hem niet veel. Hij is
's morgens al vroeg weg en hij komt 's avonds laat thuis. In het weekend
zorgt hij voor de kinderen zodat ik boodschappen kan doen en het huis
schoonmaken. Omdat wij slecht slapen is het wel zwaar hoor.
Ik ben blij dat mijn kinderen al groot zijn.
Ja, dat geloof ik graag. Hoe oud zijn jouw kinderen nu?
Patricia is 18 en Jamie is 23. Zij studeren allebei in Utrecht. Ze doen het
heel goed. Het is een hele zorg minder. Natuurlijk blijven het altijd je
kinderen. Ik moet soms helpen met verhuizen. Patricia en ik gaan ook
wel eens gezellig winkelen. Ze komen ook vaak thuis om te wassen en lekker uit te
rusten op de bank.
Heb je zin om een keer langs te komen? In het weekend kunnen we
misschien koffie drinken en bijpraten. Ik zou het heel gezellig vinden.
Heb je mijn telefoonnummer nog?
Nee, sorry ik heb het niet meer.
Mijn nummer is 06 – 111 999 22.
Mijn nummer is 073 – 12345677.
Ok, zullen we aanstaande zaterdagavond afspreken?

Saskia:

Ja, uitstekend. Ik ben om 20.00 uur bij je. Goed?

Marianne:

Ja, prima. Tot zaterdag dan.

Saskia:

Tot zaterdag! Gezellig.

Saskia:
Marianne:
Saskia:
Marianne:

Saskia:
Marianne:
Saskia:

Marianne:
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Thema: Gesprekken op het werk

Meelezen met de luisterteksten.
Tekst 2. Bij de koffie-automaat.

Situatie:
Rob heeft de hele ochtend hard gewerkt. Hij loopt om half 11 naar de koffie-automaat. Hij
treft zijn collega Peter.
Luister naar Rob en Peter.
Rob:

Hee Peter, heb jij het ook zo druk met die nieuwe opdracht voor Philips?

Peter:

Ja jongen, ik ben er al weken mee bezig, maar deze week is het wel heel erg
stressen. De telefoon staat niet stil en ik moet om de dag naar de chef om te
overleggen.

Rob:

Voor mij geldt hetzelfde. Ik was vanmorgen al om 08.00 uur op het werk en dit
is pas mijn eerste bakkie vandaag. Ik had er zo'n trek in. En deze koffie is
niet eens zo erg lekker. Toch?

Peter:

Ha, ha, ha. Je hebt helemaal gelijk. Ik drink liever thuis koffie. Maar je moet
toch wat.

Rob:

Heb je trouwens gehoord dat de directeur weg gaat?

Peter:

Nee, waar heb je dat gehoord?

Rob:

Heb ik op intranet gelezen, gisterenavond. Hij schijnt met pensioen te gaan.

Peter:

Nou, ik ben benieuwd wat voor baas we dan krijgen. Ik hoop een goeie.
Trouwens, ik zou ook wel met pensioen willen. Lekker naar een warm land en
de hele dag op het strand liggen. Lekker eten en drinken.

Rob:

Nog 25 jaar en dan kan je met pensioen. Eerst nog een beetje doorwerken.
Hee, ik ga weer aan de slag.

Peter:

Ok, werk ze. Ik zie je vanmiddag nog wel. Ga je trouwens mee met het
personeelsetentje zaterdag?

Rob:

Ja, Marianne en ik gaan mee eten, maar we moeten vroeg naar huis in verband
met de kinderen. Dus we gaan niet mee naar de discotheek. Ik heb er wel zin
in. Wij zijn in geen tijden lekker uit geweest.
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Thema: Telefoongesprekken

Meelezen met de luisterteksten.
Tekst 3. Tafel reserveren

Situatie:
Marianne Jansen en haar man Rob willen uit eten gaan. Marianne belt het restaurant om een
tafel te reserveren.
Luister naar Marianne en de restaurantmedewerker.
Marianne:

Goedemiddag meneer, spreek ik met Restaurant De Bonte Keyzer?

Medewerker:

Goedemiddag, ja daar spreekt u mee. Wat kan ik voor u doen?

Marianne:

Mijn man en ik zijn zaterdag 15 jaar getrouwd en wij willen het
gezellig samen vieren. Kan ik een tafel reserveren voor 2 personen?

Medewerker:

Even kijken...zaterdag, ja er is nog een tafel vrij vanaf 19.00 uur.

Marianne:

O, geweldig zeg. Wat voor tafel is het? Zitten we een beetje bij het
raam? Het is eigenlijk een intiem etentje, dat begrijpt u wel.

Medewerker:

Jazeker mevrouw. Alvast gefeliciteerd met uw 15 jarig huwelijk. Dat
hoor je niet vaak meer tegenwoordig, dat mensen zo lang bij elkaar
blijven. Maar, het tafeltje is bij het raam, u kunt prachtig naar
het water kijken en we zullen er voor zorgen dat u samen een fijne
avond zult hebben. Op welke naam mag ik de tafel reserveren?

Marianne:

Mijn naam is Jansen, Marianne Jansen. Heel fijn, dank u wel. Ik heb
nog een laatste vraag. Is er muziek op zaterdagavond? Een band of
zangeres misschien?

Medewerker:

Ja mevrouw, elke zaterdagavond is er een live optreden met dansen.
Komende zaterdag treedt de Swingband op. Goeie muziek om te
dansen. Een beetje vrolijkheid is nooit weg toch?

Marianne:

U heeft gelijk. Ik kijk uit naar zaterdagavond. Het wordt vast een
heerlijke avond te worden. Heel hartelijk dank en tot zaterdag.

Medewerker:

Graag gedaan en tot zaterdag mevrouw.
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Thema: Televisie en radio

Meelezen met de luisterteksten.
Tekst 4. Het nieuws
Situatie:
Marianne kijkt naar het nieuws van 20.00 uur.
Luister naar het nieuws.

Goeienavond, dit is het nieuws van 20.00 uur. Wij beginnen met de overstroming in ZuidAmerika. Vanwege hevige regenval zijn grote delen van het dorpje Alpaca in Nieuw Mexico
door de rivier overstroomt. Er zijn tot nu toe zeker 15 doden gevallen. Veel mensen konden
hun huis niet meer verlaten en wachten op het dak van hun woning op hulp. De Verenigde
Staten hebben helikopters en reddingsteams gestuurd. Uit Nederland zijn reddingsboten en
dijkspecialisten overgevlogen om de rivier met dijken en dammen te bedwingen. De
verwachting is dat de regenval in de loop van de nacht minder zal worden.
En dan nu het korte nieuws. In Rotterdam wordt een school gesloten in verband met
examenfraude. Leerlingen van de Rotterdamse school hebben de examenopgaven gestolen
en via internet ook aan andere scholieren verkocht. De politie is bezig om dit tot op de
bodem uit te zoeken.
Groningen is opgeschrikt door een aardschok van 3 op de schaal van Richter. De aardbeving
is waarschijnlijk het gevolg van de gaswinning in de provincie. Veel mensen klaagden over
kapotte muren en ramen. Zij zullen proberen om deze schade vergoed te krijgen van hun
verzekering.
En dan nu het weer. Op sommige plaatsen in het Zuiden en Zuidwesten van het land mist
het. De temperatuur blijft de hele dag ongeveer 18 graden. In het Noorden zonnig weer en
hoge temperaturen tussen 20 en 25 graden Celsius. Morgen gaat het weer regenen en zullen
de temperaturen zakken naar 10 graden.
Dit was het nieuws van 20.00 uur. Wij zijn er weer om 22.30 uur.
Ik wens u nog een prettige avond.
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Thema: Op school

Meelezen met de luisterteksten.

Tekst 5. Geen huiswerk gedaan.
Situatie:
Marianne doet een cursus Tsjechisch op de Volksuniversiteit. Zij heeft deze week geen
huiswerk gemaakt.
Luister naar Marianne en haar medecursiste Mariola.
Marianne:

Hai, Mariola. Wat hadden we veel huiswerk deze week hè?

Mariola:

O, dat valt toch wel mee. Ik heb alles af en ik heb nog wat extra gedaan.

Marianne:

Nou, ik vond het heel veel. Maar, mijn kinderen waren de hele week ziek.
Ik moest steeds opletten of de koorts niet te hoog was. 's Nachts hadden ze
een verstopte neus en konden niet goed slapen. Daarom moest ik vaak uit
bed komen. Overdag had ik niet zoveel zin om te studeren.

Mariola:

Ik weet er alles van. Die kinderen van mij zijn ook vaak ziek geweest
's winters. Gelukkig zijn ze nu wat ouder. Ze zijn niet zo vaak ziek meer.

Marianne:

Die Tsechische werkwoorden zijn ook moeilijk hè? Er zijn zo veel woorden.
Het is geen makkelijke taal dat Tsjechisch. Hoe kan ik ze allemaal leren.

Mariola:

Tsjechisch lijkt een beetje op Russisch. Ik spreek wel een beetje Russisch,
dus Tsjechisch is voor mij niet zo moeilijk. Ik vind het een heerlijke taal. Ik
heb natuurlijk ook geluk. Ik ben met een Tsjechische man getrouwd.

Marianne:

Ja, daar heb je geluk mee. Hij kan je helpen als je iets niet begrijpt. Mijn man
spreekt alleen maar Nederlands. Je hebt er niet veel aan. Was ik maar met een
Tsjech getrouwd, dan had ik nu geen problemen.

Docent:

Dames, niet zo kwebbelen. We gaan beginnen ! Marianne, wil jij beginnen:
les 35, oefening 2. Eerste zin.

Marianne:

O jee !
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Thema: Liedjes

Meelezen met de luisterteksten.

Tekst 6. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente. (Peter de Koning)
'T is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente.
'T is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente.
Voor de patiënten van de assistente is het altijd lente.
Zij lacht naar mij,
ik lach naar haar.
En het is voorjaar,
En het is voorjaar.
Het maakt niet uit,
al raak ik al m'n tanden kwijt,
want het is lente, lente voor altijd.
Ik flos niet meer...
en raak geen tandenstoker aan
Ook m'n tandenborstel laat ik rustig in m'n beker staan.
Ik eet alleen maar suikerzoet.
Ik snoep de hele dag maar raak.
Want dan heb ik snel een gaatje
en een afspraak.
Zij lacht naar mij.
Ik lach naar haar.
En het is voorjaar.
En het is voorjaar.
Het maakt niet uit,
al raak ik al m'n tanden kwijt
Want het is lente, lente voor altijd.
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Thema: Gesprekken op straat

Meelezen met de luisterteksten.

Tekst 7. Bij de fietsenmaker.
Situatie:
De fiets van Marianne is kapot. Dat is heel vervelend, want zij moet haar kinderen naar de
kinderopvang brengen.
Luister naar Marianne en de fietsenmaker.
De fietsenmaker:

Goeiemorgen mevrouw. Kan ik u helpen?

Marianne:

Goeiemorgen meneer. Kunt u mijn fiets repareren?

De fietsenmaker:

Jazeker mevrouw, wat is er aan de hand met uw fiets?

Marianne:

Ik ben gisteren, dinsdag dus, met de fiets gevallen toen ik naar de markt was.
Ik had twee zware tassen aan mijn stuur. Toen ik naar huis wilde fietsen was
mijn band lek en mijn wiel was krom. Ik kon niet meer fietsen en ik moest naar huis lopen.

De fietsenmaker:

O, dat is heel vervelend. Heeft u zich pijn gedaan?

Marianne:

Ja, mijn been is helemaal blauw. Maar ik kan gelukkig nog
lopen. Mijn appels waren wel helemaal kapot. Ik moest nieuw
fruit kopen. Het was dus allemaal heel duur.

De fietsenmaker:

Nou, ik zal eens kijken of ik u snel kan helpen. Aaaah, ik zie het
al. Het wiel is kapot, dat moet vervangen worden. De band kan
ik plakken, dat is geen probleem. Al met al wordt het toch een
duur akkefietje.

Marianne:

O ja, hoe duur wordt het dan?

De fietsenmaker:

Ik denk dat het uitkomt op zo'n € 65,-.

Marianne:

Zo veel? Wat een ellende. Maar het moet toch gebeuren.
Wanneer is de fiets klaar?
Vrijdag kunt u hem om 13.00 uur komen halen.

De fietsenmaker:
Marianne:

Kan het niet eerder, ik moet namelijk mijn kinderen naar de
opvang brengen en weer halen. Sorry, maar ik kan niet zonder fiets.

De fietsenmaker:

Tja, even denken.... Nou donderdagmiddag zal wel lukken. Komt
u hem dan maar om 13.00 uur ophalen. Ik zal zorgen dat hij voor u klaar staat.
Fantastisch! Dank u wel. Tot donderdag dan. Dag meneer.
Dag mevrouw, tot vrijdag.

Marianne:
De fietsenmaker:
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Thema: Gesprekken op het werk

Meelezen met de luisterteksten.
Tekst 8. Het functioneringsgesprek

Situatie:
Rob zit bij zijn chef. Hij heeft een functioneringsgesprek.
Luister naar Rob en zijn chef.
Chef:

Welkom Rob. We gaan het vandaag hebben over je functioneren. Hoe vind je
het op het werk. Bevalt het je nog hier?

Rob:

Ja, ik vind het werk nog steeds heel interessant. Ik leer elke dag nieuwe
dingen. Het is ook heel goed samenwerken met de collega's. Ik heb geen klachten.

Chef:

Nou dat is goed om te horen. Wij zijn ook heel tevreden over je functioneren.
Heb je nog opmerkingen ergens over.

Rob:

Het is heel vervelend dat ik het moet zeggen, maar het is de laatste tijd wel
heel erg druk. Die nieuwe opdracht voor Philips is heel leuk om te doen, maar
ik zit elke dag al om 08.00 uur op kantoor en ik ben om 20.00 uur 's avonds
pas weer op weg naar huis. Mijn vrouw vindt het niet zo leuk, zij heeft de
hele dag de tweeling en ik zie de kinderen haast nooit meer.

Chef:

Ja, ik weet het. Het is nu even druk, maar over twee weken is dat voorbij. Nog
even doorzetten zou ik zeggen. Trouwens het is bijna Kerstmis en dan heb je
een paar dagen vrij om wat bij te komen.

Rob:

Ik wilde vragen of ik tussen Kerst en Nieuwjaar vrij kan zijn? Zou dat
kunnen? Marianne en ik gaan bij onze ouders logeren met de kinderen.

Chef:

Ja, dat zal geen probleem zijn. Stuur mij er even een mailtje over. Dan vergeet
ik het niet. Verder nog dingen?

Rob:

Ja, ik zou heel graag een cursus willen volgen. Wordt dat vergoed door het bedrijf?

Chef:

Het ligt er een beetje aan. Als het een cursus is die met je werk te maken heeft dan vergoedt het
bedrijf dit wel. Laat mij maar weten welke cursus het is en dan zal ik er over nadenken, ok?

Rob:

Dat zou fijn zijn.

Chef:
Rob:

Goed, nou dan zijn we zo'n beetje klaar. Je krijgt nog een verslag van dit
gesprek. Wil je dat ondertekenen en aan mij terug geven?
Ja, zal ik doen.

Chef:

Ok, bedankt. Werk ze nog verder.

Rob:

Dank u wel. Tot ziens.
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Meelezen met de luisterteksten.

Thema: Telefoongesprekken

Tekst 9. Een reis boeken
Situatie:
Marianne, Rob en de kinderen willen een weekje naar een vakantiepark. Marianne belt naar
het reisbureau.
Luister naar Marianne en de medewerkster van het reisbureau.
Medewerkster:
Marianne:
Medewerkster:
Marianne:
Medewerkster:

Marianne:
Medewerkster:
Marianne:
Medewerkster:
Marianne:
Medewerkster:
Marianne:
Medewerkster:

Marianne:
Medewerkster:

www.lingua-incognita.nl

Goeiemorgen Intertravel, met Suzanne.
Goeiemorgen mevrouw, u spreekt met Marianne Jansen. Ik wil
graag een reisje boeken. Mijn man, de kinderen en ik willen een
weekje naar een vakantiepark in het zuiden van het land.
Ja, dat is mogelijk mevrouw. Wat voor vakantiepark zou u leuk
vinden? Met zwembad, restaurant en een speeltuin?
Ja, dat lijkt me heel leuk voor de kinderen. En ik hoef dan niet
te koken, dan kunnen we lekker in het restaurant eten.
Een leuk vakantiepark in Limburg is het Zonnepark. De huisjes
zijn geschikt voor vier personen. Er is een grote speeltuin.
Het zwembad is overdekt en in het restaurant kunt u heerlijk
eten.
Dat klinkt goed. Kunnen wij er van maandag 5 oktober tot en
met vrijdag 9 oktober in?
Ja hoor mevrouw. Het huisje is nog vrij. Neemt u zelf lakens en
handdoeken mee? En heeft u een speciaal bed voor de kinderen
nodig.
Ja, ik zal zelf lakens en zo meenemen. De kinderen zijn al 7 jaar
en zij kunnen in een gewoon bed slapen. Wat zijn de kosten?
Omdat het herfstvakantie is betaalt u wel iets meer dan anders.
De kosten voor 5 dagen zijn € 500,- inclusief servicekosten.
Mooi zo. Ik doe het. Stuurt u mij de papieren maar toe.
Mag ik uw naam en adres?
Mijn naam is Marianne Jansen, Populierenstraat 13, 5254 JJ
in Boxtel. Mijn telefoonnummer is 06- 11332459.
Goed mevrouw Jansen. Ik stuur u de papieren toe. Wilt u ze dan
ondertekenen en aan mij retourneren? U ontvangt een acceptgirokaart om te betalen. U kunt ook via internetbankieren
betalen. Dat is makkelijk en snel.
Ja, dat zal ik doen. Dank u voor de moeite.
Graag gedaan en een fijne vakantie. Dag mevrouw.
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Thema: Televisie en radio

Meelezen met de luisterteksten.
Tekst 10. Het vliegveld, het station en op de weg.
Situatie:
Marianne hoort drie keer een boodschap.
Luister naar de boodschappen.

Op het vliegveld:
Dames en heren. De vlucht van 8.30 uur (acht uur dertig) uit Londen is net gearriveerd bij
Gate 7. De vlucht van 8.15 uur (acht uur vijftien) uit New York heeft een vertraging
opgelopen van een half uur. U kunt het vliegtuig verwachten bij Gate 9. Passagiers die om
08.34 uur (acht uur vierendertig) vertrekken naar Bombay met vlucht 995 (negen negen vijf)
van Indian Airways moeten zich vervoegen bij de incheckbalie. Vergeet niet uw
boardingpass bij de hand te houden.
In de trein:
Goeiemorgen dames en heren. Deze trein vertrekt in de richting Utrecht. Wij zijn jammer
genoeg iets vertraagd. Dit heeft te maken met een wisselstoring door de vele sneeuw van
vannacht. De storing is inmiddels opgelost. Wij zullen om 09.00 uur station Utrecht
binnenrijden. Let u op uw bezittingen en vergeet niet al uw spullen mee te nemen. De NS
wenst u een goede reis. Einde bericht.
Op de autoradio:
Dank je Peter. Door de enorme regenval van de afgelopen nacht is er wateroverlast ontstaan
op de Nederlandse wegen. Er staan files op de volgende wegen: de A2 tussen 'sHertogenbosch en Utrecht, 3 kilometer. De ringweg van Rotterdam bij knooppunt
Rottumerpolder, 2,5 kilometer. Er staat een file bij Breda vanwege een ongeval met een
vrachtwagen en een personenauto. Hierdoor is er slechts 1 rijbaan beschikbaar. De langste
file vindt u bij oprit 15 richting Maastricht. Er zijn paarden ontsnapt uit een gestrande
vrachtwagen. De politie en de brandweer zijn bezig de paarden te vangen. Als u naar
Maastricht moet kunt u beter omrijden over de N33. Dank je wel Peter.
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Thema: Op school

Meelezen met de luisterteksten.

Tekst 11. Een vraag aan de docente.
Situatie:
Marianne zit in de klas voor haar cursus Tsjechisch. Zij heeft vragen over het examen.
Luister naar Marianne en haar docente Irena.

Marianne:

Irena, mag ik iets vragen over het examen?

Irena:

Ja hoor. We hebben nu toch even pauze om koffie te drinken. Wat wil je
weten?

Marianne:

Het gaat over het staatsexamen Tsjechisch. Ik wil graag aan het eind van het
jaar examen doen. Moet ik me daar nu al voor opgeven?

Irena:

Ja, als je over 2 maanden examen wilt doen moet je je nu wel opgeven. De
procedure duurt altijd heel lang, wel zes weken soms. Heb je het formulier al
ingevuld?

Marianne:

Ja het formulier is klaar.

Irena:

Stuur het dan maar op. Over drie weken moet je dan betalen. Daarna krijg je
snel een datum om examen te doen.

Marianne:

Irena, vind jij dat ik al examen kan doen. Ben ik goed genoeg?

Irena:

Nou, als je deze twee maanden heel hard studeert, dan lukt dat wel hoor. Ja,
ik denk dat je het wel kan.

Marianne:

O, wat fijn. Dank je. Volgend weekend zijn we een weekendje in Praa,
ik ga heel veel Tsjechisch praten om te oefenen. Dat beloof ik je!

Irena:

Geweldig! Het is mijn geboortestad. Heel veel plezier in Praag.
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Thema: Liedjes

Meelezen met de luisterteksten

Tekst 12. Tulpen uit Amsterdam (Annie Palmen)

Als de lente komt dan stuur ik jou
tulpen uit Amsterdam.
Als de lente komt pluk ik voor jou
tulpen uit Amsterdam.
Als ik wederkom dan breng ik jou
tulpen uit Amsterdam.
duizend gele, duizend rooie,
wensen jou het allermooiste.
Wat m'n mond niet zeggen kan,
zeggen tulpen uit Amsterdam.
Tot haar geliefde zei Antje:
“jongen ik mag je zo graag!
Hoe moet dat nou met ons beiden?
Morgen ga ik naar Den Haag"
En bij de oeroude molen
klonk onder een hemel zo blauw:
"Ik heb je zo lief en jij hebt me lief!
Ik blijf je m'n leven lang trouw."
Als de lente komt dan stuur ik jou
tulpen uit Amsterdam.
Als de lente komt pluk ik voor jou
tulpen uit Amsterdam.
Als ik wederkom dan breng ik jou
tulpen uit Amsterdam.
duizend gele, duizend rooie,
wensen jou het allermooiste.
Wat m'n mond niet zeggen kan,
zeggen tulpen uit Amsterdam.
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Deel 2
Serie 3.
Hoe werkt de parkeermeter
Een sollicitatiegesprek
APK
Opsporing verzocht
Studeren met een medecursiste
O Johnny !
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Thema: Gesprekken op straat

Meelezen met de luisterteksten.
Tekst 13. Hoe werkt de parkeermeter?

Situatie:
Marianne en haar man Rob zijn in 's-Hertogenbosch om te winkelen. Zij willen de auto
parkeren. Rob wil betalen bij de parkeermeter, maar hij weet niet goed hoe het werkt. Hij
vraagt advies aan een voorbijganger.
Luister naar Rob, Marianne en een voorbijganger.
Marianne:
Rob:
Marianne:
Rob:
Marianne:
Rob:

Voorbijganger:
Rob:
Voorbijganger:
Rob:
Voorbijganger:

Rob:

Voorbijganger:
Rob:
Voorbijganger:
Marianne:
Rob:
Marianne:

Kijk Rob, daar is een goed plekje om te parkeren. Zet de auto daar
maar neer.
O ja, mooi, lekker dichtbij het centrum. Dan hoeven we niet zo ver te
lopen met de kinderen.
Betaal jij even bij de parkeermeter? Doe maar tot 17.00 uur dan hebben
we genoeg tijd en hoeven we niet zo te haasten.
Goed, haal jij de kinderen dan even uit de auto?
Ja, dat is goed.
Even goed lezen hoor, hoeveel moet ik in Den Bosch per uur betalen
voor het parkeren? Wat? € 2,00 per half uur? Dat is niet weinig. Even
kijken of ik met mijn betaalpas kan betalen want ik heb niet genoeg
klein geld op zak? Meneer, mag ik u iets vragen?
Ja hoor, waar kan ik u mee helpen?
Kan ik hier met een betaalpas betalen? Parkeren is hier nogal duur.
Ja, daar heeft u gelijk in. Kijk maar, hier moet u de kaart in doen.
O ja, ik zag het niet. Is parkeren niet gratis op zaterdag?
Nee, juist op zaterdag is het tarief heel hoog. Het is hier dan heel druk
omdat er markt is. U kunt op zaterdag beter in de parkeergarage
parkeren. Dat is goedkoper, maar wel altijd snel vol. U moet er vroeg
bij zijn.
Ik begrijp het. Als ik dat eerder had geweten was ik niet op zaterdag
gekomen. Nou, ik laat de auto dan maar hier staan en ik betaal met mijn
betaalpas. Voortaan moeten we maar op woensdagmiddag naar de stad
gaan.
Ja, dat is een goed idee. Of u gaat gewoon op de fiets.
Dat is met twee kinderen niet zo makkelijk. Wij wonen in Eindhoven.
In ieder geval bedankt voor uw hulp.
Graag gedaan. Houdoe!
Kunnen we eindelijk gaan?
Ja, ik ben klaar. Zal ik de kinderwagen nemen?
Ok, dan draag ik de tassen wel. Wat een prachtige stad, Den Bosch.
Zullen we de Sint Jan gaan bekijken?
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Meelezen met de luisterteksten.

Thema: Gesprekken op het werk

Tekst 14. Een sollicitatiegesprek
Situatie:
De kinderen van Marianne Jansen zijn nu 6 jaar. Marianne wil weer
gaan werken. Zij heeft gesolliciteerd als telefoniste en zij is uitgenodigd voor een gesprek.
Luister naar Marianne en de personeelsfunctionaris.
Personeelsfunctionaris:
Marianne:
Personeelsfunctionaris:

Marianne:
Personeelsfunctionaris:
Marianne:

Personeelsfunctionaris:
Marianne:
Personeelsfunctionaris:
Marianne:
Personeelsfunctionaris:

Marianne:
Personeelsfunctionaris:
Marianne:

www.lingua-incognita.nl

Welkom mevrouw Jansen. Gaat u zitten.
Dank u wel.
U hebt op de vacature voor telefoniste bij ons bedrijf gereageerd
en wij vonden uw CV erg goed. Dus vandaar dat u bent
uitgenodigd voor een gesprek. Waar hebt u de vacature
gevonden?
U mag wel Marianne en 'jij' zeggen hoor. Ik heb uw vacature
gevonden op internet. Het leek me een hele leuke functie en ik
vind uw bedrijf ook heel leuk.
O, dat is goed om te horen. Ik zie in je CV dat je flink veel
ervaring hebt met telefonistenwerk. Kun je goed met de
computer omgaan?
Ja, ik kan goed met de computer werken. Ik ken alle
programma's en ik kan snel typen. Ik heb ook nog een cursus
klantvriendelijkheid gevolgd. Dus ik kan ook goed met klanten
omgaan.
Ja, prima, dat is precies wat we zoeken. Wij hebben een plaats
voor 20 uur. Lijkt je dat wat? De werktijden zijn van 09.00 tot
14.00 uur, te verdelen over 4 dagen.
Ja, dat kan ik prima combineren met mijn kinderen. Ik heb een
tweeling van 6 jaar. Zij gaan naar school. Ik kan ze dan om
15.00 uur van school halen.
Mooi, wanneer zou je kunnen beginnen? Is 1 oktober mogelijk?
Ja, dat kan heel goed. Wanneer hoor ik of ik ben aangenomen?
Ik vind je heel geschikt voor het werk. Je bent netjes, je hebt
veel ervaring en je kan goed met klanten omgaan. Wij hebben
nog twee gesprekken met andere sollicitanten. Ik bel je morgen
op of jij wordt aangenomen. Daarna moeten wij nog over de
arbeidsvoorwaarden praten.
Heel spannend hoor. Ik hoop dat ik word aangenomen.
Goed Marianne, dan spreek ik je morgenochtend. Dank je voor
dit gesprek.
Dank u wel. Tot morgen.
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Thema: Telefoongesprekken

Meelezen met de luisterteksten.

Tekst 15. APK
Situatie:
Rob rijdt alweer een jaar in zijn auto. Het is tijd voor de APK. Hij belt zijn garage.
Luister naar Rob en de monteur.
Monteur:

Goeiemiddag met garage de Snorrende Motor. Met Kees.

Rob:

Goeiemiddag, u spreekt met Rob Jansen. Ik wilde graag een afspraak
maken voor de APK, kan dat snel?

Monteur:

Jazeker meneer. Ik pak even de agenda er bij. Kunt u aanstaande
woensdag?

Rob:

Ja, dat kan. Hoe laat moet ik de auto brengen?

Monteur:

Brengt u hem maar om 08.00 uur. Heeft u nog speciale klachten?

Rob:

De auto doet het heel goed hoor, maar de ruitenwissers moeten
vervangen worden. Doet u dat ook?

Monteur:

Ja, we zullen de auto goed nakijken en dan bellen we u even als er
grote problemen zijn. De ruitenwissers vervangen, dat schrijf ik even
op.

Rob:

Dat is goed. Kan ik ook een vervangende auto krijgen voor die dag. Ik
moet namelijk werken.

Monteur:

Dat is geen probleem. We zullen een auto voor u reserveren.

Rob:

Nou, dat is fijn. Dan ziet u me woensdag. Bedankt.

Monteur:

Graag gedaan. Tot woensdag.
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Thema: Televisie en radio

Meelezen met de luisterteksten.
Tekst 16. Opsporing verzocht

Situatie:
Rob en Marianne kijken naar het programma Opsporing verzocht.
Luister naar de medewerkster van de politie.

Bericht 1.
Goedenavond dames en heren. Wij vragen uw aandacht voor het volgende. De politie van de
provincie Gelderland is op zoek naar de volgende persoon: De heer Pietersen uit
Lummersum is gisterenavond in verwarde toestand uit zijn huis vertrokken. Hij is een 55
jarige man van gemiddeld postuur. De heer Pietersen draagt een blauw trainingspak en witte
gymschoenen. Hij heeft kort grijs haar en draagt een bril. De heer Pietersen gebruikt
medicatie voor suikerziekte. Het is belangrijk dat hij zijn medicijnen op tijd inneemt. Als u
deze man ziet of gezien heeft, neemt u dan direct contact op met de politie Gelderland,
telefoonnummer 0800-8844.
Bericht 2.
In Amsterdam is vanmorgen een geldautomaat van de ING op de Dam gekraakt. Twee
mannen met maskers op zijn om 04.00 uur met een blauwe Volkswagen Golf tegen de
automaat van de bank gereden. Zij zijn kort daarna weggereden met een onbekend
geldbedrag. Als u iets gezien of gehoord heeft neemt u dan contact op met de politie
Amsterdam Centrum, telefoonnummer 0800 – 8383. ING looft voor iedere bruikbare tip
€ 500,00 uit.
Dank u voor uw aandacht.
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Thema: Op school

Meelezen met de luisterteksten.
Tekst 17. Studeren met een mede-cursiste.
Situatie:
Marianne en haar medecursiste Mariola gaan samen studeren
voor het examen Tsjechisch. Zij maken een afspraak.
Luister naar Marianne en Mariola.
Mariola:

Marianne, heb je zin om samen te studeren voor het examen Tsjechisch?

Marianne:

Ja, natuurlijk. Dat is een goed idee om samen te werken. Wanneer wil je
afspreken?

Mariola:

Maandag- of woensdagavond misschien?

Marianne:

Nee, sorry dan kan ik niet. Dan heb ik geen oppas.

Mariola:

Donderdagavond om 20.00 uur misschien? De kinderen liggen vroeg in bed.
Mijn man is naar zijn sportclub en dan kunnen we rustig leren.

Marianne:

Goed, afgesproken. Wat zullen we dan doen? Hoofdstuk 34 en 35 en de
werkwoorden?

Mariola:

Ja, die moeten we doen en ook de luisteroefeningen. Ik vind die nogal
moeilijk.

Marianne:

Ja, die zijn ook moeilijk. Toen wij in Praag waren kon ik de mensen heel
slecht verstaan. Ik moet nog veel meer oefenen.
Hoe ging het spreken?
Het spreken ging best goed. Maar als de mensen iets tegen mij zeiden, dan
deden ze het heel snel. Ze dachten dat ik goed Tsjechisch kon spreken.
Dat is wel een compliment, toch? Als ze denken dat je goed Tsjechisch praat.
Ik was wel trots, ja. Mijn man Rob was een beetje jaloers. Hij wil nu ook een
cursus gaan doen.
Nou gezellig. Maar eerst gaan wij op examen. Tot donderdag dan. Doei!
Doei.

Mariola:
Marianne:
Mariola:
Marianne:
Mariola:
Marianne:

www.lingua-incognita.nl

Ellen Oostenbrink

073 – 689 25 80

25

Thema: Liedjes

Meelezen met de luisterteksten.
Tekst 18.

O Johnny (Tante Leen)

Ik heb je zo vaak horen zingen.
Jouw stem hoor ik haast iedere dag.
Maar een ding wou ik je nog vragen.
Ik heb maar één wens als het mag.
Oh Johnny, zing een liedje voor mij alleen.
Oh Johnny, want voor mij ben je nummer één.
Zing een lied met een lach en een traan.
In je stem klinkt de hele Jordaan.
Oh oh oh Johnny, zing een liedje voor mij alleen.
Oh Johnny, zing het zacht voor je heen.
Dan voel ik spontaan.
Mijn hart open gaan.
Oh Johnny, voor onze Jordaan.
Je zingt over jouw Westertoren.
Die jij in gedachten ziet staan.
Jouw stem is voor mij als een parel.
De parel van onze Jordaan.
Oh Johnny, zing een liedje voor mij alleen.
Oh Johnny, want voor mij ben je nummer één.
Zing een lied met een lach en een traan.
In je stem klinkt de hele Jordaan.
Oh oh oh Johnny, zing een liedje voor mij alleen.
Oh Johnny, zing het zacht voor je heen.
Dan voel ik spontaan.
Mijn hart open gaan.
Oh Johnny, voor onze Jordaan.
Dan voel ik spontaan.
Mijn hart open gaan.
Oh Johnny, voor onze Jordaan.
www.lingua-incognita.nl
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Deel 2
Serie 4.
Bestellen in het eetcafé
Een dienst ruilen
Een kapotte ketel
In de super en op de markt
Goede woordenboeken
Even aan mijn moeder vragen
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Thema: Gesprekken op straat

Meelezen met de luisterteksten.
Tekst 19. Bestellen in het eetcafé.

Situatie:
Marianne en Rob zitten in een eetcafé met hun kinderen Bobby en Patrick.
Een ober komt vragen wat ze willen eten en drinken.
Luister naar Marianne, Rob en de ober.
Marianne:
Rob:
Ober:
Rob:
Marianne:
Ober:
Rob:
Ober:
Marianne:
Ober:
Rob:
Marianne:
Ober:
Marianne:
Ober:
Ober:
Rob en Marianne:
Marianne:
Rob:
Ober:
Rob en Marianne:
Rob:
Ober:
Rob:
Ober:
Rob:
Ober:
Rob:
Ober:
Rob en Marianne:

Wat een gezellig cafeetje zeg, vind je niet?
Ja, heel leuk hoor. Zullen we wat bestellen? Meneer ...?
Dag meneer, mevrouw, wilt u al bestellen?
Ja, ik wil graag een broodje gezond en een kroket. En jij Marianne?
Ik wil graag een pannenkoek voor de kinderen en twee broodjes kaas.
Wilt u wit brood of bruin brood?
Ik wil graag bruin stokbrood, kan dat?
Zeker, dat kan. En u mevrouw?
Doe mij maar wit brood. En graag wat stroop voor de pannenkoeken.
Wilt u ook nog iets drinken?
Ja, ik een koffie graag. Doe maar Cappuccino. O, en een glas water.
Ik graag thee en twee glazen melk voor de kinderen. Hebt u ook twee
kinderstoelen?
Ja hoor mevrouw. De kinderstoelen staan daar in de hoek. Ik zal ze zo
voor u pakken. Wat een schatjes zeg, en zo rustig. Is het een tweeling?
Ja het zijn twee jongetjes. Ze zijn net 2 jaar oud. Ik ben blij dat ze nu
even rustig zijn. Dat is niet altijd het geval.
Ja, ik geloof best dat u het druk heeft met twee van die
boeven. Maar goed, uw bestelling komt er zo aan.
Alstublieft en eet smakelijk.
Dank u.
Het was heerlijk. Zullen we afrekenen?
Goed. Meneer ….?
Heeft het gesmaakt?
Ja, het was heerlijk.
Mag ik de rekening?
Natuurlijk, dat is dan € 40,55.
Alstublieft. Sorry ik heb het niet kleiner.
U kunt ook pinnen hoor.
Ja, dan kan ik beter pinnen.
Hier is het pinapparaat. Stopt u hier maar uw kaart in.
Zo, klaar. Bedankt. Kom Marianne, we gaan naar de Sint Jan en daarna
gaan we een ijsje eten. De kathedraal is hier om de hoek toch?
Ja, als u buiten komt rechtsaf en dan rechtdoor. U ziet de kerk vanzelf.
Zo klein is hij niet. Prettige dag verder. Houdoe!
Bedankt. Dag.
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Thema: Gesprekken op het werk

Meelezen met de luisterteksten.

Tekst 20. Een dienst ruilen
Situatie:
Marianne werkt als receptioniste in hotel Postiljon. Zij heeft haar nieuwe rooster gezien. Zij
wil graag een dienst ruilen met haar collega en Saskia.
Luister naar Marianne en haar collega Saskia.
Marianne:

Hoi Saskia, goeiemorgen. Leuk dat we vandaag samenwerken. Hoe gaat het?

Saskia:

Ja, goed hoor. Heb je het nieuwe rooster al gezien van de volgende maand?

Marianne: Heb ik net even naar zitten kijken. Het is een goed rooster. Ik hoef niet zo vaak
in het weekend te werken gelukkig.
Saskia:

Ja, dat hebben ze deze maand goed gedaan. We hebben blijkbaar genoeg
personeel.

Marianne: Trouwens, ik ga over twee weken met vrienden naar een concert van U2 in
Rotterdam. Ik heb dan net avonddienst. Wil jij met me ruilen?
Saskia:

Even mijn agenda pakken. Mmmm even kijken, ik heb de ochtenddienst. Ja,
dat komt mij hartstikke goed uit zeg. Ik moet namelijk 's morgens met mijn
dochtertje naar het zwembad. Zij moet afzwemmen voor haar diploma.

Marianne: O wat leuk. Nou, als het voor jou goed uitkomt, zullen we dan ruilen?
Saskia:

Ja, uitstekend. Verander jij het op het rooster?

Marianne: Doe ik. Hartstikke bedankt zeg !
Saskia:

Hee, ik ga beginnen het is half negen. Er is veel te doen. We moeten deze
brieven nog typen en kopiëren. De telefoon begint ook te rinkelen.

Marianne: Ok, aan de slag. U spreekt met hotel Postiljon, goedemorgen met Marianne.
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Thema: Telefoongesprekken

Meelezen met de luisterteksten.
Tekst 21. Kapotte ketel.

Situatie:
Het is kerstavond en het sneeuwt. De verwarmingsketel van Marianne
en Rob doet het niet meer. Marianne belt de monteur.
Luister naar Marianne en de verwarmingsmonteur.
Monteur:

Goeienavond met Jan van 'het Ketelhuis'.

Marianne: Dag meneer, ik heb een groot probleem. Ik hoop dat u mij kunt helpen.
Monteur:

Zegt u het maar mevrouw, wat is het probleem.

Marianne: Mijn verwarming doet het opeens niet meer. Vanmorgen was het nog warm in
huis, maar nu is het ijskoud. De thermostaat staat op 0.
Monteur:

Heeft u al gecontroleerd of er nog water in de verwarmingsketel zit?

Marianne: Het spijt me, nee. Dat doet mijn man altijd, maar hij is er niet. Hij is heel laat
thuis in verband met zijn werk.
Monteur:

Mmmmm, effe kijken, ik kan vanavond nog langs komen, maar u krijgt dan
wel te maken met extra voorrijkosten voor de avonduren.

Marianne: Geen probleem. Het is morgen Kerstmis en mijn familie komt op bezoek. We
moeten morgen een warm huis hebben.
Monteur:

Ik ben om een uur of negen bij u. Schikt dat.

Marianne: Natuurlijk schikt dat. Heel fijn dat u kunt komen. Ik zet de koffie voor u klaar.
Met een kerstkransje erbij.
Monteur:

O, dat hoeft niet hoor mevrouw. Maar toch bedankt. Wat is uw naam en adres.

Marianne: Marianne Jansen, Populierenstraat 13, 5254 JJ, in Boxtel.
Monteur:

Ik heb het genoteerd. Tot straks dan mevrouw.
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Thema: Televisie en radio

Meelezen met de luisterteksten.
Tekst 22. In de supermarkt en op de radio.

Situatie: In de supermarkt en op de radio.
Marianne is eerst in Albert Heijn en daar hoort zij een reclameboodschap, dan rijdt zij met
de auto naar huis en hoort reclame op de autoradio.
Luister naar het eerste bericht.
Heerlijke zomerweken bij Albert Heijn …!
Vandaag zijn alle zomergroentes in de aanbieding. Op alle tomaten en avocado's krijgt u per
pond 35 procent korting. Ook zijn er aantrekkelijke kortingen op frisdranken en bier. Elke
derde fles Coca Cola en Seven Up is gratis. Elk derde kratje alcoholvrijbier is voor de helft
van de prijs. Geniet van het mooie weer en steek de barbecue in de tuin maar aan. Lekker op
de barbecue: 4 hamburgers en 4 sausijsjes voor de halve prijs. Daar kan je het toch niet voor
laten?
Het zijn altijd weer heerlijke zomerweerweken bij Albert Heijn !

Luister naar het tweede bericht.
Vier oktober dierendag
Het is vier oktober weer dierendag en daarom zijn het hamsterweken bij dierenspeciaalzaak
`Snor en staart´ Breestraat 15 in Utrecht. Alle blikjes honden- en kattenvoer zijn deze week
slechts € 0,35 (vijfendertig cent) Bij alle soorten kattenbakvulsel van 10 kilo krijgt u een
gratis poepschepje kado. Voor elke hond een lekker hondenbot bij 2 zakken Pedigree Pal
droog hondenvoer. En voor de hamsters …...... een lekkere knaagsnack voor in de
hamsterkooi. Kom snel naar 'Snor en staart' en hamster mee !
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Thema: Op school

Meelezen met de luisterteksten.

Tekst 23. Goede woordenboeken.
Situatie:
Marianne wil een woordenboek kopen voor haar Tsjechische les. Zij vraag advies aan
Mariola.
Luister naar Marianne en Mariola.

Marianne:

Ik heb echt een woordenboek nodig voor de lessen. Soms zoek ik wel
woorden op, op het internet. Maar het is niet altijd zo goed. Heb jij een idee
wat voor woordenboek ik moet kopen?

Mariola:

Ik heb zelf een woordenboek van Van Daaltjes. Het is erg goed en ik kan alles
makkelijk vinden in het boek. Je hebt ook Krammers Tsjechische
woordenboeken. Maar die zijn zo dik en groot.

Marianne:

Ja, het is een goed idee om net zo'n woordenboek te kopen als jij hebt. Waar
heb je het gekocht?

Mariola:

In die grote boekenwinkel in de stad. Je weet wel op het Marktplein. Ze
hebben er enorm veel boeken. Het was moeilijk om te kiezen.

Marianne:

Ja, ik weet welke winkel dat is. Morgen ga ik er ook even naar toe.

Mariola:

Je kan ook altijd aan Irena vragen wat zij adviseert. Zij kan vast een goede
tip geven.

Marianne:

Dat doe ik na de les wel even. Zoek jij dan even voor mij op wat 'kopen' is
in het Tsjechisch.

Mariola:

Mmmm, even kijken …....
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Thema: Liedjes

Meelezen met de luisterteksten.
Tekst 24. Even aan mijn moeder vragen (Bloem)
Blonde haren, blauwe ogen.
Uit een sprookjesboek geslopen.
Kwam ze voor m'n ruitje staan en zei:
"Graag een kaartje van vijf gulden,
voor de film van vanavond."
Ik vroeg: "waarom ga je niet met mij"
En dit is wat ze zei:
Even aan m'n moeder vragen”.
Ik zweer je dat ze dat zei”.
Ze lachte d'r niet eens bij.
Even aan m'n moeder vragen.
Dat is toch uit de tijd meid.
Je kunt 't ook bij mij kwijt.
En ze keek me aan.
't Was meteen gedaan vanaf toen.
Alles voor een zoen.
Nou, dat kom je maar weinig tegen.
Zo'n juffrouw verdient alle zegen.
Ik dacht dat 't was uitgestorven.
Maar ik heb een afspraak voor morgen.
Ze moet ook al voor twaalven thuis zijn.
Maar dat zal me een grote zorg zijn.
Annemarie, Annemarie.
Ze drinkt enkel maar limonade,
die ik dan voor haar mag gaan halen.
Sigaretten die vindt ze smerig.
Popmuziek kan ze niet waarderen.
Elke deur hou ik voor haar open.
Ik ga zelfs met haar hondje lopen.
Annemarie, Annemarie.
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