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Antwoorden Thema 5 woonomgeving 

 

Oefening 3 

A 

1. mag 

2. moest 

3. Mag 

4. moeten 

5. Mag 

6. moeten 

7. moet 

8. mogen 

9. mocht 

10. moesten 

 
B  
 
1. Kon 

2. Willen 

3. Kan 

4. kunnen 

5. mocht 

6. Kan - kan 

7. wilde 

8. kon 

9. willen 

10. Wil 

 
C  
 
1. Kunt 

2. Zullen 

3. wilt 

4. zullen 

5. wilde 

6. Zal 

7. wilde 

8. Kun / Wil 



De sprong © Boom uitgevers Amsterdam 2011 

9. zal 

10. Zal 

 

 
Oefening 4 
Voorbeelden 
 
1. Zullen we naar de bioscoop gaan? 
2. Komend weekend wil ik naar Groningen gaan. 
3. Ik mocht van mijn ouders niet alleen naar school fietsen. 
4. In de trein mag je niet roken. 
5. Toen ik klein was, wilde ik piloot worden. 
6. Ik wilde vroeger nooit bloemkool eten. 
7. Nee, ik mag alles eten. 
8. De volgende vakantie wil ik graag naar Spanje gaan. 
9. Ik moet me elke dag scheren. 

10. Ik mag van de dokter niet te vet eten. 
11. Ik moest op school vaak huiswerk maken. 
12. Op school mocht ik vroeger niet te veel praten. 
13. Tegenwoordig mag je thuis of buiten roken. 
14. In Nederland mag je vanaf 16 jaar alcohol drinken. 
15. Ja, in mijn land mogen mensen alcohol drinken. 
16. Vroeger kon ik goed tennissen maar nu niet meer. 
17. Nu kan ik goed schrijven maar vroeger niet. 
18. Ik moet mijn spreekvaardigheid nog verbeteren. 
19. Ik kan al een beetje de Nederlandse krant lezen. 
20. Ik wil een goede baan vinden. 
 
 
Oefening 5 

Voorbeelden 
 
1. Zal ik je helpen met deze oefening? 
2. Vroeger mocht ik niet alleen buiten spelen, omdat mijn moeder dat te 
gevaarlijk vond. 
3. In onze kantine kan je tot 14.00 uur lunchen, en vanaf 17.30 uur kun je een 

dagmenu bestellen. 
4. Willen jullie met ons meegaan? 
5. Toen we op Schiphol bij de douane kwamen, moesten we onze paspoorten 
laten zien. 
6. De directie wil vijf medewerkers ontslaan. 
7. Nee, morgen kan ik niet. Dan moet ik naar de voetbaltraining. 
8. Toen het mooi weer werd, wilde iedereen buiten  gaan. 

9. Mag ik u iets vragen? 
10. Zullen we volgende week naar de dierentuin gaan? 
 
 
Oefening 7 
1 b 
 

2 b 
 
3 links – rechts, vooruit - achteruit 
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Nick & Simon - Links en rechts 

 
Met jou weet ik nooit waar ik aan toe ben. 

Met jou weet ik nooit precies wat jij bedoelt. 
Maar wat ik zeker weet en wat ik niet meer vergeet. 
Dat is dat jij hetzelfde voor mij voelt. 
 
Ik wil naar links, jij caat laar rechts. 
Dus loOp ak jou weer achterna. 

Ik wil vooruit, jij achteruit,  
maar we komen toch weer bij elkaar. 
 
Ik word een beetje moe van al dat wachten. 
Ik word een beetje moe van, we zien wel hoe het gaat. 
Wanneep hebben wij een keer alles uitgepraat,  
dat jouw neus dezelfde kant op staat. 
 
Ik gil naar links, jij gaat naar rechts. 
Dus loop ik jou weer achterna. 
Ik wil vooruit, jij achteruit,  
maar we komen toch weer bij elkaar. 
 
Ik zeg ja en jij zegt nee. 

Jij gaat altijd je eigen weg,  
Maar op die weg is plaats voor twee. 
Onthoud dus goed wat ik je zeg. 
 
Ik wil naar links, jij gaat naar rechts. 
Dus loop ik jou weer achterna. 
Ik wil vooruit, jij achteruit,  
maar we komen toch weer bij elkaar. 
 
Ik wil naar links, jij gaat naar rechts. 
Dus loop ik jou weer achterna. 
Ik wil vooruit, jij achteruit,  
maar we komen toch weer bij elkaar. 

 
 
Oefening 8 
 
1. Ik heb een dag- en nachtplaats nodig. Een plaats op het binnenterrein 

Buurthuis Zuidwest is het goedkoopst (105 euro per maand). 

2. Ik heb een dagplaats nodig. Een plaats op het binnenterrein Eikstraat is het 

goedkoopst (95 euro per maand). 

3. Ik heb een nachtplaats nodig. Een plaats op het binnenterrein Beukstraat is 

het goedkoopst (75 euro per maand). 

 

Oefening 11 

1. d - f – g 
2. 48 vragen per maand 
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3. 84 vragen per maand 
4. a – b 

 

Oefening 12 

Gesprek 1 

1. De vrouw heeft last van haar buurman die ’s avonds trompet speelt. 

Ik kom even bij je langs omdat ik iets met je wil bespreken… de laatste tijd 
hebben we er steeds vaker last van…  

2. Hij heeft zich nooit gerealiseerd dat ze er last van heeft. Hij wil een oplossing 
zoeken. 

Gesprek 2 

1. De man heeft last van de katten van zijn buurvrouw. 

… kan ik je even spreken? … de laatste tijd heb ik meer last van je katten. 

2. In eerste instantie vindt ze dat ze er niks aan kan doen dat haar katten in de 
tuin van haar buurman poepen en plassen. Aan het eind van het gesprek spreekt 
ze af om te informeren naar een kattenluikje. 

 

Oefening  13 

Voorbeelden 

Dialoog 1 gesprek tussen twee buren 

A He, buurman, ik wil iets met je bespreken. 

B Waar gaat het over? 

A Ik heb de laatste tijd veel last van je muziek. 

B Echt waar? Wat vervelend.  

A Ik begrijp dat je graag naar muziek luistert maar de muziek staat zo hard. 

B Wat wil je dan dat ik doe? 

A Nou, je zou bijvoorbeeld de muziek wat zachter kunnen zetten of een 
koptelefoon op kunnen zetten. 

B Ok, ik zal het doen. 

A Fijn, bedankt.  
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Dialoog 2 gesprek tussen twee collega’s 

A Hoi, Peter, heb je even? 

B Hoezo? Is er iets? 

A Ik heb de laatste tijd veel last van je rommel op ons bureau. 

B Echt waar? Wat vervelend.  

A Ik begrijp dat je veel papieren hebt maar je kan ze wel beter opruimen. 

B Wat wil je dan dat ik doe? 

A Nou, je zou bijvoorbeeld de papieren in mappen kunnen bewaren. 

B Ok, ik zal het proberen. 

A Fijn, bedankt.  

 

Oefening 18 

1. het gebouw het pand 
2. voordelig  goedkoop 
3. afnemen  dalen 

4. zogeheten  zogenaamd 
5. stijgen  toenemen 
6. de eis  de voorwaarde 
7. gezamenlijk samen 
8. vooral  voornamelijk 
9. aanvankelijk eerst 
10. invoeren  introduceren 
11. bieden  geven 
12. slechts  maar 
13. erg  flink 
14. zich vormen ontstaan 

 

Oefening 19 

1.  

a. anti-kraak: je woont in een kraakpand, moet vaak verhuizen, maar hebt veel 
ruimte voor weinig geld 
b. bij een hospita wonen: je woont bij je huisbaas in huis, het is niet zo populair 
c. zelfstandig appartement: een student heeft een eigen appartement 
d. corporatiewoning: relatief goedkoop 
e. verenigingshuis: je woont in een huis van een studentenvereniging 
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f. studentenflat: kamers zijn niet groot en sober, studenten delen keuken en 
badkamer 

2.  

rond 1850 voor de tweede 
wereldoorlog 

na de tweede 
wereldoorlog 

na 1995 

1500 studenten bij een hospita 
wonen 

 

 

 

 

studentenflats 
gebouwd 

 

 

 

ongeveer 50% 
van de studenten 
woont zelfstandig 

– anti-kraak 
wonen – kleinere 
woongroepen – 
zelfstandig 
appartement – 
kantoren 
ombouwen tot 
woonruimte 

3. Een campuscontract verplicht een student om na zijn afstuderen te verhuizen. 
4. Na 2000 zijn er campuscontracten ingevoerd omdat de kamernood flink 
toenam. 

 

Oefening 22 

1. waarnaar 
2. dat 

3. die 
4. met wie 
5. waarop 
6. die 
7. dat 
8. waarop 
9. die 
10. waarnaar 

 

Oefening 23 

1. Het huis dat we gekocht hebben, heeft een grote tuin. 
2. De buren die tegenover Karel wonen, zijn aardig. 
3. Het appartement waar ik woon, is op de derde verdieping. 
4. De vriend die ze sinds kort heeft, woont niet in Nederland. 
5. De studenten met wie ik vaak moet samenwerken, zijn soms lui. 
6. De fiets waarmee Karel meestal naar zijn werk gaat, heeft vandaag een lekke 
band. 

7. Het huurcontract waar we nu al drie weken op wachten, moeten we voor 1 
november ondertekenen. 
8. De collega met wie hij om 15.00 uur een afspraak heeft, is te laat. 
9. De parkeergarage waar ik mijn auto zet, is elektronisch afsluitbaar. 
10. Het kruispunt dat ik elke ochtend passeer, is erg gevaarlijk. 
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Oefening 24 

Voorbeelden 

1. De bomen die in onze straat staan, zijn kaal. 
2. Op deze school zitten kinderen die lichamelijk gehandicapt zijn. 
3. Het studentenhuis waar mijn vriend woont, is groot. 
4. De man die ik bij de bushalte ontmoette, vroeg me waar het station was. 
5. De straat waar mijn oma woont, heeft veel verkeersdrempels. 
6. Ik drink elke donderdagochtend koffie met een vriendin van wie de man vorig 

jaar is overleden. 
7. Ik heb op tv een programma gezien dat over de panda ging. 
8. De auto’s die daar in het gras staan, worden door de politie weggesleept. 
9. Ik heb een collega die altijd te laat komt. 
10. De bus waarop ik in de regen stond te wachten, kwam 10 minuten te laat. 

 

Oefening 25 

Voorbeelden 

1. Ik woon in een huis dat honderd jaar oud is. 

2. De straat waarin ik woon, is erg rustig. 
3. De buren met wie ik net praatte, wonen drie maanden in onze straat. 
4. Het dorp waar ik woon, heeft tweeduizend inwoners. 
5. Ik doe mijn boodschappen in de supermarkt die vlakbij de school van mijn 
kinderen is. 
6. De cursus die ik nu volg, is best moeilijk. 
7. De vrouw met wie ik nu vijf jaar ben getrouwd, heb ik op vakantie ontmoet. 
8. De computer waar ik elke dag aan werk, is drie jaar oud. 
9. In onze groep zitten cursisten die uit allerlei verschillende landen komen. 
10. Ik kijk graag naar televisieprogramma’s die over sport gaan. 
11. Nederland is een land dat multicultureel is. 
12. In mijn land wonen mensen die vooral buiten leven. 

 

Oefening 27 

1 b Omdat hij voor zijn werk naar veel verschillende landen moet vliegen. 
2 Hij weet niet waar hij een jaar later werkt. Zijn kinderen handballen op hoog 
niveau. De broers en zussen van zijn vrouw wonen vlakbij haar. 

3 Het werk van een pendelaar is ver van huis. 
4 Haar gezin hoort in Doesburg. 
5 Ze voelde soms dat ze als moeder faalde, bijvoorbeeld toen het met haar 
jongste dochter niet zo makkelijk ging. 
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Oefening 28 

1. Zo kunt u zich voorbereiden 

2. Dit moet u doen bij een ramp 

3. Grote brand 

4. Groot verkeersongeval 

5. Ziektegolf 

6. Instortingsgevaar 

7. Extreem weer 

8. Uitval van stroom, gas, water of telefoon 

9. Overstroming 

 

 


