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Thema 5 Woonomgeving 

 

Oefening 2 

Situatie 1 

Elsa  Pardon meneer, mag ik ___ iets vragen? 

Meneer  Jazeker, wat kan ik voor ___ doen? 

Elsa  Weet u ___ het postkantoor is? 

Meneer  Ja hoor. Dan moet je ___ rechtdoor. Bij de ___ moet je naar rechts en 

daarna de ___ links. Het postkantoor is aan ___ rechterhand. 

Elsa Dus, ___ rechtdoor, bij de ___ rechts en dan de ___ links? 

Meneer  Inderdaad. Het postkantoor vind je dan aan ___ rechterhand. 

Elsa  Dank u wel! 

Meneer  ___ gedaan. 

 

Situatie 2 

Kees  Hoi, kun je me ___ helpen? 

Jongen  Dat hangt van je vraag ___. 

Kees  Ik zoek het Universiteitsmuseum. 

Jongen  Sorry, dat ___ ik niet. 

Kees  Oké, dan vraag ik het ___ iemand anders. 

  Hoi, kun jij me ___ helpen? Ik zoek het Universiteitsmuseum. 

Meisje  Het universiteitsmuseum? Ja, dat ken ik wel, dat is een ___ museum. Nou, 

dan ga je hier ___ linksaf. Bij de rotonde moet je naar rechts. En, even 

___, dan is het de derde straat links. 

Kees  Oké, dus ik ga hier ___ linksaf, bij de rotonde rechts en dan de derde 

links.  

Meisje Ja, dat ___. 

Kees Dank je! 

Meisje   ___ dank hoor, en veel plezier! 
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Oefening 11 

Zomerzon zorgt voor meer burenruzies 

Journalist 

De warmte in de zomer zorgt niet alleen voor overvolle ___ en ___, maar ook voor meer 

burenruzies. Overhangende ___ die een extra streepje zonlicht wegnemen, een te hoog 

hek of de barbecue in de ___; het zijn zo maar wat voorbeelden die kunnen leiden tot 

___ ruzies tussen buren. Ik praat erover met de heer Egas, woordvoerder van de ___, en 

mevrouw Overhof, juriste bij het Juridisch loket. Het Juridisch loket is een onafhankelijke 

organisatie waar burgers terechtkunnen voor ___ juridisch advies. 

Meneer Egas, moet de politie in de zomer nou ___ op pad om burenruzies te sussen? 

Egas 

Ja, dat kun je wel zeggen. De zomermaanden zijn voor de politie een ___ drukke tijd als 

het gaat om burenoverlast. Er komen bij ons dan ___ meer meldingen binnen van 

burenruzies. Vooral incidenten met geluidsoverlast nemen ___, en dan moet de politie 

vaker dan normaal de ___ in om mensen tot de orde te roepen en de ___ te sussen. 

Journalist 

En voor het Juridisch loket is er ook veel ___ werk. Mevrouw Overhof, vertelt u daar eens 
___ meer over? 

Mevrouw Overhof 

Nou, er is sprake van een forse groei, namelijk een verdubbeling van het aantal vragen 

in het ___ en de ___. Jaarlijks komen er in totaal meer dan 40.000 vragen binnen ___ 

ons adviesbureau, dat zijn vragen ___ allerlei juridische zaken. Specifieke vragen over 

burenruzies, daarover krijgen we van ___ tot en met ___ ongeveer 48 vragen per maand 

binnen. In de zomermaanden loopt dat ___ tot 84 vragen per maand. Na de zomer loopt 

dat dan weer ___. Ik merk in de maand ___ al weer een toename in vergelijking met de 

weken daarvoor. Mensen zijn dan al wat meer ___ dan normaal, zitten op het ___, 

barbecueën en zetten de ___ wat langer open. Dan gaan mensen zich storen aan ___, de 

rook van de barbecue of overhangende takken. Er ontstaat tegenwoordig ook ___ ruzie 

tussen buren omdat mensen mondiger zijn geworden. Ze ___ sneller de buurman aan als 

ze iets ___. En als de buurman niet wil luisteren, dan komen ze al ___ bij ons om te 
weten of ze misschien juridische stappen kunnen ondernemen.” 

 

Oefening 12 

Gesprekken  tussen buren n.a.v. irritaties 

Gesprek 1 

Marije:   

Hoi, Edwin, heb je ___ tijd? Ik wil iets met je bespreken. 

Edwin:   
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Ok, kom binnen. Vertel ___, wat is er aan de hand? 

Marije:  

Edwin, je bent een ___ gozer, en ik weet dat je graag trompet speelt, maar de ___ tijd 

wordt het toch een beetje te gek. We hebben er ___  last van. 

Edwin:  

Echt waar? Wat vervelend, dat wist ik niet! 

Marije:  

Vroeger speelde je meestal ___, als wij niet thuis waren, maar de laatste weken speel je 

___ ’s avonds en dan kunnen de kinderen niet slapen. 

Edwin:  

Sorry, daar heb ik niet bij stil gestaan. Ik werk ___ kort fulltime, weet je, en daarom 

moet ik wel ’s avonds ___. Ik speel in een band, en we treden de laatste tijd ___ op. Ik 

moet bijna ___ oefenen, en dat doe ik  meestal ’s avonds, na het ___ van 20.00 uur, 

want dat wil ik graag zien. 

Marije:  

Oké, ik ___ best dat je moet oefenen maar dat kan je toch ook ___ op de avond doen? 

En dan kijk je toch ___ later op de avond naar het journaal. 

Edwin:  

Tja, daar zit wat in… Hoe ___ gaan jullie kinderen eigenlijk naar bed? 

Marije:  

___ om acht uur en in het weekend een ___ later. 

Edwin:  

Oké, ik zal proberen om voortaan ___ 20.00 uur te oefenen, direct ___ het eten. 

Marije:  

Fijn, dank je! 

 

Gesprek 2 

Henk:  

Ellen, kan ik ___ even spreken? 

Ellen:  

Natuurlijk! Kom ___! Waar gaat het over? 

Henk:  
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Over die katten van ___. Ik heb er de ___ tijd steeds meer last van, en ik zie er steeds 

meer lopen. Hoeveel heb je ___ eigenlijk?  

Ellen:  

Vijf! En één van die vijf heeft ___ een nestje met vier kittens. Zo lief, joh, zo schattig! 

Maar ___ heb je er last van? 

Henk:  

Ze poepen en pissen in mijn ___ en dat ___ ontzettend. Zeker nu het warmer wordt en 

ik weer ___ in mijn tuin kan zitten, is dat zeer ___. Zit ik met een lekker kopje koffie de 

___ te lezen, ruik ik verdomme de stank van die ___. Mijn tuin is geen kattenbak! 

Ellen:  

Sorry hoor, ik heb voor ___ katten gewoon een kattenbak in de ___ staan. Maar ik kan 

niet voorkomen dat ze ook ___ hun behoefte doen in de tuin. Wat wil je dat ik met ___ 

doe? Ik kan ze toch ___ aan de kattenbak vastbinden of zo! 

Henk:  

Nee natuurlijk niet! Maar in jouw tuin doen ze ___, wel in mijn tuin. En jij bent wel 

verantwoordelijk ___ die rotbeesten.  

Ellen:  

Henk, mijn katten zijn ___ ‘rotbeesten’, het zijn hartstikke lieve dieren! 

Henk:  

Ja, hoe je ze ook wilt noemen, jij bent verantwoordelijk ___ ‘die lieve dieren’ van je. Als 

ze overlast veroorzaken,  moet jij ___ iets aan doen. 

Ellen:  

Henk, daar heb je ___ in, maar ze lopen heel veel  buiten en ik kan ze ___ de hele dag 

volgen! 

Henk:  

Heb je geen kattenluikje in de ___? 

Ellen:  

Nee, hoezo?! 

Henk: Echt niet? Nou, dat is het ___ wat je moet doen. Als jij nu niet thuis bent, kunnen 

je katten niet meer ___ binnen en moeten ze wel buiten in een tuin hun behoefte doen. 

___ je nou zo’n kattenluik neemt, kunnen ze overdag binnen op de kattenbak. 

Ellen: Ja, dat is misschien wel een ___ idee. Ik heb er eigenlijk nog ___ aan gedacht… Ik 

zal ___ informeren bij de dierenwinkel. 

Henk:  

Graag! En als je dan zo’n kattenluikje ___ hebt, wil ik het wel voor je installeren. 
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Ellen: 

Oh, Henk, dank je, dat zou ___ zijn! 

 

Oefening 26 

Doordeweeks elders 

Interviewer 

Het werk is te ver van huis om ___ dag op en neer te reizen, en ___ met het hele gezin 

is geen optie. De ‘pendelaar’ leeft in ___ werelden, ___ ergens anders, in het ___ thuis 

bij het gezin. Ik praat erover met twee van deze pendelaars, meneer Prak en ___ Kant. 

Veel pendelaars zeggen dat het extra leuk is om in het weekend ___ met je gezin te zijn. 

Geldt dat ook voor ___, meneer Prak? 

Dhr Prak 

Zeker. Ik was stuurman op een vrachtschip ___ mijn vrouw en ik elkaar leerden kennen. 

Ik was vaak ___ tijd van huis, dus mijn vrouw  wist wat ze kon verwachten ___ we 

gingen trouwen. Ik vaar nu al een ___ niet meer, maar werk ___ een jaar voor een 

oliemaatschappij. Nu werk ik soms op ons hoofdkantoor in het ___ van Nederland, maar 

ik ben vooral veel op ___, dan vlieg ik voor mijn werk naar diverse landen in de ___. Ik 

woon met mijn gezin in Groningen en doordeweeks verblijf ik in een ___ in Gorinchem, 

waar ons hoofdkantoor is. Maandagochtend om half ___ vertrek ik daarheen, 

vrijdagavond kom ik weer thuis. 

We hebben eigenlijk nooit overwogen onze ___ Groningen te verlaten. Dat heeft niet 

zoveel zin, ___ ik weet nu nog niet waar ik over een ___ jaar werk. Maar ik wil het ook 

niet voor de kinderen. Ze ___ in Groningen op school, hebben ___ hun vriendjes en 

vriendinnetjes en hun sportclub. ___ wonen alle zeven broers en zussen van mijn vrouw 

binnen een straal van ___ kilometer van ons huis.’ 

Interviewer 

Mevrouw Kant, u bent ook  zo’n ‘pendelaar’, die doordeweeks van huis is, omdat het 

werk te ___ weg is. U hebt een ___ baan in de politiek in Den Haag, in de Tweede 

Kamer. Hoe regelt u dat ___ uw gezin? 
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Mevrouw Kant 

Bij ons zorgt mijn ___ voor de kinderen en het huishouden. We wonen in Doesburg, in de 

___ Gelderland, en ik blijf doordeweeks in Den Haag. Daardoor ___ ik nogal wat van de 

lagere schooltijd van mijn ___ dochters. Ik ben ’s middags nooit thuis, als ze ___ school 

komen,  om te horen hoe hun dag was. Toen het vorig jaar met de ___ even niet zo goed 

ging, dacht ik wel: ik was er niet ___ ze me nodig had, ik heb als moeder gefaald.  

In Den Haag ga ik af en toe naar een ___ om mijn conditie op peil te houden, en eet ik 

meestal in een restaurant of ___ een collega. Maar verder ben ik daar ___ om te werken. 

Een tweede ___ zal Den Haag absoluut nooit worden. Ik ben elk weekend weer ___ als ik 

weer naar mijn gezin in Doesburg mag. Hier ___ wij thuis. Met het gezin naar de 

Randstad verhuizen was ___ nooit een optie.’ 


