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1 b Hun etage is te klein.
2  een grote woonkamer
  twee slaapkamers
  een tuin of een balkon
  een nieuw huis
  in of vlakbij het centrum wonen
3 a maximaal 250.000 euro
4 a Ze krijgen een brochure van de makelaar.
5 c een afspraak maken met de makelaar

1 Wat vind je van dit grijze tapijt hier? Ik vind het niet zo mooi als dat rode 
tapijt daar in de hoek.

2 Kijk, in deze slaapkamer hier slaapt onze jongste zoon. Onze oudste 
zoon heeft ook een eigen slaapkamer, die kamer is boven, op zolder.

3 Zie je die auto daar aan de overkant van de straat? Die is van de buur-
man, en deze auto hier voor de deur is van ons.

4 Daar achter in de klas ligt een woordenboek. Is dat van jou? Nee, dit 
woordenboek hier op tafel is van mij.

5 Het is nu eindelijk lente. Ik vind dit seizoen heel fijn. De winter is ge-
lukkig afgelopen. Ik hou niet van dat koude seizoen.

6 In de Stationsstraat staan twee huizen te koop. Kijk maar, dit huis hier 
op nummer 21 en dat huis daar verderop, op nummer 45.

7 Zes jaar geleden is Pieter naar Utrecht verhuisd. In dat jaar is hij met zijn 
studie begonnen. Nu is hij bijna klaar, hij wil dit jaar afstuderen.

8 Kan ik even op deze computer hier werken? Nee, sorry, deze / die is 
kapot, maar je kunt die computer daar in de hoek gebruiken.

Fred en Marja zoeken een huis. 

Fred en zijn vriendin Marja willen gaan samenwonen, dus ze zoeken een 
huis. Vandaag zijn ze bij een makelaarskantoor. De makelaar, meneer Mel-
ker, ontvangt ze / hen in zijn kamer. 
Hij praat met ze / hen over wat voor soort huis ze zoeken. Marja zegt tegen 
meneer Melker: ‘We zoeken een groot huis met een tuin, het liefst in het 
centrum van de stad.’ Meneer Melker zegt dat dat niet zo makkelijk is, 
maar hij zal wel even kijken naar de mogelijkheden.
Op de website van zijn kantoor staan twee grote huizen in het centrum, 
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maar ze hebben helaas geen grote tuin. Het eerste huis is mooi en goed 
onderhouden. Het heeft wel een tuin, maar de tuin is klein en hij ligt op 
het noorden. Het tweede huis heeft geen tuin, maar wel een groot balkon. 
Het ligt op het zuiden, dus dan heb je veel zon. Fred en Marja vinden dit 
huis ook mooi. Het heeft een grote woonkamer, hij is 6 bij 12 meter. Op de 
eerste verdieping zijn drie slaapkamers. Ze zijn licht en ruim. Fred zegt te-
gen de makelaar: ‘Ik wil beide huizen wel een keer bekijken. En Marja, wat 
vind jij?’ Marja zegt: ‘Ja, dat wil ik ook wel. Kunnen we een afspraak maken 
voor een bezichtiging?’ Meneer Melker antwoordt: ‘Jazeker, dat kan, ik pak 
even mijn agenda.’ Ze maken een afspraak voor volgende week woensdag. 
Aan het eind van het gesprek vraagt Fred aan de makelaar: ‘Heeft u ook 
een visitekaartje voor ons?’ De makelaar pakt een visitekaartje en geeft het 
aan hem en zegt: ‘Alstublieft, en tot volgende week!’

1 De printer staat niet op een kleine kast naast het bureau, maar op het 
bureau naast de computer. 

2 De gordijnen zijn niet dicht, maar open. 

1 In het begin vond ik het er / hier niet zo leuk maar nu voel ik me er / 
hier thuis.

2 Daar kun je makkelijk een huis vinden, maar het is een nieuwe stad dus 
je vindt er / daar geen historische gebouwen.

3 Hij is er / daar geboren en opgegroeid. Daar heeft hij zijn vriendin Mila 
ontmoet.

4 Kijk, daar / hier is een groot winkelcentrum. Je kunt er alles kopen wat 
je nodig hebt.

5 Daar kunt u boeken lenen en gebruikmaken van internet. U kunt er / 
daar ook kranten en tijdschriften lezen.

Voorbeeld	 1 Daar wil ik de Eiffeltoren bezoeken.
2 We hebben er een leuke film gezien.
3 Hier kom ik elke week.
4 Ik heb er veel plezier gehad.
5 Daar kan je veel verschillende dieren zien.
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1 1 Ze hebben hun huis ruim vijf jaar geleden gekocht omdat ze een groter huis 
  wilden.

2 Ze hebben de keuken veranderd, geschilderd en een andere vloer in de woonka-
mer gelegd.

3 Uit de jaren ’50.
4 Ze slapen samen op één kamer. Hun kamer is roze en ze hebben veel kleine din-

getjes. Ze hebben een eigen kastje voor hun dingetjes.
5 Het is een fijne plek, vooral als ’s ochtends het zonnetje naar binnen schijnt.
6 Zoek spullen voor je huis op rommelmarkten. Geef elke kamer een eigen kleur 

voor een eigen sfeer.

2 1 Ruim vijf jaar.
2 Ik was zwanger.
3 De meeste kamers waren in goede staat.
4 We houden allebei van de jarenvijftigstijl.
5 Antiekwinkel.
6 Een fijne plek.
7 Het zonnetje schijnt naar binnen.

Hier woon ik!

Ruim acht jaar wonen Kees Paulussen (49, consultant) en Hannet Bilder-
beek (48, purser en vertaler) met hun dochters Merel (12) en Sophie (8) 
in Heemstede. De eerste verbouwing hebben ze laten doen, maar daarna 
heeft Kees zelf veel veranderd. Zijn recentste project is een werkkamer in 
de garage. Kees vertelt:

‘We wonen in een hoekwoning uit de jaren dertig. De ligging is heel gun-
stig: tussen stad en strand, in een sfeervolle en rustige buurt. We hebben 
drie etages: beneden zijn de keuken en de woonkamer, op de eerste ver-
dieping slapen wij en hebben Hannet en ik onze werkkamers. De meisjes 
slapen helemaal boven, op zolder.
Bij het verbouwen ben ik begonnen met de zolder. Toen de zolder klaar 
was en de meisjes naar boven gingen, heb ik de werkkamer van Hannet 
veranderd. Daar heb ik twee grote kasten gemaakt en daarna geschilderd.
Nu verander ik de garage in een werkkamer voor mezelf. Daar stonden 
altijd fietsen, speelgoed en rommel. Ik heb hem goed geïsoleerd en de 
deuren vervangen.
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de behanger  – behangen
de elektricien  – lampen ophangen
de hovenier  – tuinieren
de loodgieter – lekkende kraan repareren
de metselaar  – een stenen muurtje maken
de schilder  – plafond witten
de tapijtlegger  – laminaat leggen
de tegelzetter  – de badkamer betegelen
de timmerman  – houten meubels maken

Voorbeeld	 De twee-onder-een-kapwoning is groter dan het rijtjeshuis.
Het vrijstaande huis heeft de grootste tuin.
Het vrijstaande huis heeft een garage. 
Het vrijstaande huis is het duurste. 
Het rijtjeshuis is het kleinst.

1 a (honden)poep: hondenkeutels, drol
 b hond: viervoeter
 c hondenbezitter: baasjes, eigenaar
2 c bij een hondentoilet
3 b Omdat ze genoeg hebben van de hondenpoep.
4 a Als de hond niet bij een hondentoilet poept.

1 Jeroen en Moniek willen gaan samenwonen. Ze houden van de stad. Ze 
zoeken een originele woning. 

 Woning C
2 Michiel en Lisa hebben 3 kinderen. Michiel werkt vaak thuis. Ze zoe-

ken een ruime woning. 
 Woning A
3 Karel en Angelique hebben een dochter van zes maanden. Ze houden 

niet van tuinieren en willen niet meer klussen in huis. 
 Woning B
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1 d 305.000 mark
2 b In zijn nieuwe huis.
3 c Hij heeft het naar het Bureau voor Gevonden Voorwerpen gebracht.
4 c Misschien, als de bezitter zich niet binnen een half jaar meldt.
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