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Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6 
 

 

Vocabulaire 

Oefening 1 

Zoek de synoniemen bij elkaar. 

de macht - de grondwet - de maatschappij - diverse - een belangrijke taak hebben - eens - in 

feite - lokaal - mislukken - selecteren - speciaal - uiteindelijk 
 

 

1 .   de constitutie    
2 .   een rol spelen    
3 .   verschillende    
4.  een keer 
5.  plaatselijk 
6.  fout gaan 
7.  kiezen 
8.  eigenlijk 
9 .   de bevoegdheid    
10. ten slotte 
1 1 . de samenleving    
12. bijzonder 

 

 

Grammatica 

Oefening 2 

Maak de zinnen compleet. 

1.  De gemeente heeft flyers verspreid. In de flyer staat dat 

  . 

2.     toen koning Willem Alexander naar ons 

dorp kwam. 

3.  Dit bedrijf wil vrouwen stimuleren carrière te maken. Ze doen dit door   . 

4.  Met de nieuwe plannen van de directie is de vakbond het niet eens. Daarom 

  . 

5.  Over drie weken zijn er verkiezingen. Ik weet nog niet 

  . 

6.  Onze nieuwe burgemeester heeft twee plannen in verband met de veiligheid in onze 

gemeente geïntroduceerd. Ten eerste   . Bovendien 

  . 

7.  Het is hier erg warm. Zou 

  ? 

8.  Hoewel ik me niet zo interesseer voor politiek, 

  . 

9.  De lift in jouw flat is vaak kapot. Als ik jou was, 

  . 

 
Oefening 3 

A Wat vraagt u in de volgende situaties? Stel een beleefde vraag met ‘zou(den)’. 
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1.  De muziek staat te hard. U kunt z ich niet goed concentreren. Wat vraagt u aan uw 

collega of huisgenoot? 

  ? 

2. U wilt voor donderdagochtend een afspraak maken bij de dokter. Wat vraagt u aan de 

assistente? 

  ? 

3. U wilt de toets niet op maandag maar op woensdag maken. U weet niet of dat kan. Wat 

vraagt u de docent? 

  ? 

4. Uw vriend heeft een mooi boek. U wilt het boek ook graag lezen. Wat vraagt u? 

  ? 

5. Uw collega gaat koffie halen. U hebt z in in een cappuccino. Wat vraagt u? 

  ? 

 
B Maak de z innen af. 

1.  Als ik in Nederland geboren was,   . 

2.  Als   , zouden we naar Amerika gaan. 

3.  Als ik tien kinderen zou hebben,   . 

4.  Als   , zou Peter met haar 

trouwen. 

5.  Als   , zouden we 

verhuizen. 
 

 
C Geef advies. Gebruik ‘zou(den)’. 

 

 

1. Ik wil mijn Nederlands verbeteren. 
 
 . 

2. Ik wil goedkoop boodschappen doen. 
 

 
  . 

3. Ik wil een typisch Nederlands gerecht eten. 
 

 
  . 

4. Ik houd van lezen en zoek een goed Nederlands boek. 
 

 
  . 

5. Ik wil naar de bioscoop gaan. Ken jij een leuke film? 
 

 

  . 

 

Spreken 

Oefening 4 

Werk in tweetallen. Geef in complete zinnen antwoord op onderstaande vragen. 

1.  Hoe vermaken jullie je in het weekend? 

2.  Heb jij je online voor de cursus ingeschreven? 
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3.  Hoe voelt de docent zich vandaag? 

4.  Waaraan heb je je weleens geërgerd? 

5.  Hebben alle cursisten zich aan elkaar voorgesteld? 

6.  Heb je je goed voorbereid op de les van vandaag? 

7.  Maken Nederlandse vrouwen zich veel op? 

8.  Scheren Nederlandse mannen zich dagelijks? 

9.  Waarover heb je je in Nederland verbaasd? 

10. Interesseer jij je voor literatuur? 
 

 

Lezen 

Oefening 5 

Lees de vragen. Lees de tekst. Beantwoord de vragen. 
 

 

1.  Waarom is er in maart/april een opruimactie voor weesfietsen in wijk Zuidwest? 

a.  Veel fietsen die op straat staan, z ijn kapot. 

b.  Er staan te veel ongebruikte fietsen in fietsenrekken. 

c.   Veel fietsen die op straat staan, z ijn gestolen. 

d.  Veel fietsen staan op de verkeerde plek. 
 

 

2. Zet de volgende acties in de goede volgorde. Nummer ze: 1-2-3-4. 

  Fietsen met een label gaan naar het fietsendepot. 

  De gemeente verkoopt de fiets. 

  Alle fietsen krijgen een label. 

  Fietseigenaar kan zijn fiets bij fietsendepot ophalen. 
 
 
 

3. Wat is het verschil tussen een fietswrak en een weesfiets? 
 
 
 

4. Welke fietsen gaan naar het fietsendepot? 

a.  fietswrakken 

b.  fietsen met een label 

c.   gestolen fietsen 

d.  fout geparkeerde fietsen 
 

 
5. Uw fiets is verwijderd en staat bij het fietsendepot. Wat moet u meenemen? Meerdere 

antwoorden zijn correct. 

0 een foto van uw fiets 

0 een legitimatiebewijs 

0 geld of uw pinpas 

0 de fietssleutel 

0 een brief van de gemeente 
 

 
6. Waarom moet u € 13,20 betalen? 
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Wijkbericht 
 

 

Eerste opruimactie weesfietsen wijk Zuidwest 

Binnenkort begint de eerste opruimactie voor ‘weesfietsen’ in de wijk Zuidwest. Een 
weesfiets is een fiets die in de openbare ruimte gestald staat en al langere tijd niet meer is 
gebruikt. Bij een weesfietsenactie worden deze fietsen weggehaald. Zo komt er weer plek 
voor fietsen die wél gebruikt worden. Vanaf 31 maart krijgen alle fietsen die in de wijk 
gestald staan een label. De fietsen waarbij na 28 dagen het label nog aanhangt, worden 
vanaf 29 april weggehaald. Deze fietsen gaan naar het Gemeentelijk Fietsendepot; de 
eigenaar heeft daarna nog twee weken de tijd om zijn of haar fiets op te halen. 

 
Wat is een weesfiets? 

Een weesfiets is een fiets die in de openbare ruimte gestald staat en al langere tijd niet meer 
is gebruikt. Anders dan bij fietswrakken, kan er op een weesfiets vaak nog prima gefietst 
worden. Weesfietsen houden maandenlang plaatsen bezet die hard nodig zijn voor fietsen 
die wél gebruikt worden. Als die plaatsen bezet zijn, zetten mensen hun fiets op plekken 

waar dat overlast of gevaar kan veroorzaken voor bewoners, ondernemers en bezoekers. 
Door het weghalen van weesfietsen komen er weer fietsparkeerplaatsen vrij. Bovendien 
komen er op deze manier minder fietswrakken in de wijk. 

 
 

Verwijder het label als u uw fiets gewoon gebruikt. Uw fiets 
wordt dan niet weggehaald. 

 
Weesfietsenactie 

Eind maart start de eerste opruimactie van weesfietsen in de wijk Zuidwest. Vanaf 31 maart 
krijgen alle fietsen in de openbare ruimte een label. Op het label staat aangegeven dat het 
verboden is om een fiets langer dan 28 dagen aaneengesloten te stallen en dat de fiets na 

28 dagen verwijderd wordt. Als u uw fiets gewoon gebruikt, haal dan het label van uw fiets 

af. Uw fiets wordt dan niet verwijderd. Vier weken nadat de fietsen zijn gelabeld, vanaf 29 
april, verwijdert de gemeente alle fietsen waar dan nog een label aanhangt. Dit zijn zowel 
goede fietsen als fietswrakken. De verwijderde fietsen gaan naar het Gemeentelijk 
Fietsendepot waar ze nog twee weken worden bewaard. Hier kan de eigenaar zijn of haar 
fiets nog ophalen. Hierna verkoopt de gemeente de fietsen. 

 
Fiets weg? 

Wat kunt u doen als uw fiets weg is? 

• U kunt uw fiets tot twee weken na het verwijderen ophalen bij het Fietsendepot aan de 

Kanaalweg 50. 

• Openingstijden Fietsendepot: maandag gesloten dinsdag 09.00 - 19.00 uur woensdag 

09.00 - 19.00 uur donderdag 09.00 - 19.00 uur vrijdag 09.00 - 19.00 uur zaterdag 10.00 - 

18.00 uur zondag gesloten 

• Staat uw fiets niet bij het depot, dan is uw fiets waarschijnlijk gestolen. Wij raden u aan om 
aangifte te doen bij de politie. 
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Kosten 

De kosten voor het transport en het bewaren van uw fiets zijn € 13,20. 
 

 

Fiets ophalen 

U krijg uw fiets mee als u: 

• Uw geldige legitimatiebewijs laat zien. U kunt iemand schriftelijk machtigen. Geef die 
persoon (een kopie van) uw legitimatiebewijs mee. 

• Een passende fietssleutel overlegt. 

• Ter plekke betaald heeft (PIN of contant). 

In de besluitbrief die u na betaling krijgt, staat wat u kunt doen als u bezwaar wilt maken 
tegen het verwijderen van uw fiets. 

 
 

http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/4.ruimtelijk-
uitvoering/Parkeren/2014.03.31_Wijkbericht_Weesfietsenactie-Zuidwest.pdf 
 

 

Schrijven 

Oefening 6 

Bij de opruimactie weesfietsen is uw fiets naar het fietsendepot gebracht. U moet uw fiets 
ophalen en € 13,20 betalen. U bent het hier niet mee eens. 

Mogelijke redenen: 

-  U was afgelopen maand op vakantie. 

-  U was afgelopen maand voor uw werk of stage in het buitenland. 

-  U kon afgelopen maand niet fietsen in verband met een gebroken been. 

-  .... 

 

 

U schrijft een klachtenbrief naar de gemeente. Vermeld in uw brief: 

-  wat uw klacht is 

-  wat u van de gemeente verwacht 

http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/4.ruimtelijk-uitvoering/Parkeren/2014.03.31_Wijkbericht_Weesfietsenactie-Zuidwest.pdf
http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/4.ruimtelijk-uitvoering/Parkeren/2014.03.31_Wijkbericht_Weesfietsenactie-Zuidwest.pdf

