
ii1 Zet de woorden op de goede plaats.

Setzen Sie die Wörter an die richtige Stelle.

hij , die , er , daar , daar , er

1. Het station? - Loopt u maar rechtdoor en ............ dan bent u ............ al.

2. Heb je al de grote markt gezien? ............ vind ik heel ............ mooi! 

3. België – ............ wil ik ook een ............ keer heen! 

4. Bij het standbeeld linksaf, dan komt u bij het politiebureau. ............ gaat u rechtdoor 
en dan staat u ............ voor de Erasmusbrug. 

5. Gaat deze bus naar het centrum? – Nee, ............ gaat naar het ............ stadion. 

6. Voor de grote kerk rijdt u rechtdoor en gaat de volgende zijstraat links in. – 
Is ............ ook ............ een parkeerplaats?

Vul het juiste word in.

Setzen Sie die passende Präposition ein.

over , tegenover , in , hoek , langs , tussen , overkant

Bert woont ...................... de Brusselsestraat. Zijn kamer heeft de ramen  

...................... de straat. Dat is niet lekker! ’s Nachts rijden er veel auto’s en vrachtwagens. 

...................... van zijn huis is een supermarkt. Dat is praktisch. De bushalte is vlakbij. 

Hij moet maar ...................... de brug lopen. Met de bus is Bert binnen 15 minuten in het centrum. 

Daar stapt Bert uit, steekt de straat over en aan de  ...................... kan je al zijn werkplaats zien. 

Nog even  ...................... de auto’s door, linksaf en op de  ...................... ligt het kantoor.

Hoe spel je dat?

Ergänzen Sie die Vokale.

1. gldtmt ...................................................
2. brmmr ...................................................
3. brg ...................................................
4. stdhs ...................................................
5. glsbk ...................................................
6. bshlt ...................................................
7. bznswrdghdn ...................................................
8. dnkrblw ...................................................
9. tlfncl ...................................................
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ii2

ii3

9 Pardon, weet u 
misschien waar…? 

geldautomaat



Vraag je partner de weg. Hij of zij moet de weg uitleggen.

Fragen Sie Ihren Partner nach dem Weg. Er oder sie beschreibt Ihnen den Weg.
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1. U staat bij Den Haag Centraal en wilt naar de
haven. 

2. U bent bij het Haagsche bos en wilt naar het
station Leidschendam Voorburg.

1. U wilt van de haven naar het Haagsche bos. 
2. U bent op station Leidschendam Voorburg en

wilt naar het strand van Scheveningen.

ii4

9 Pardon, weet u misschien waar…? 

kk

Haven

Haagsche bos

Station
Leidschendam
Voorburg

Den Haag
Centraal



Wat hoort bij elkaar? 

Was gehört zusammen?

1. Ik neem de trein hoewel a. het duur is.
2. De bus is beter omdat b. je in de file staat.
3. Het is makkelijk in het centrum c. je geen parkeerplaats hoeft te zoeken.

een parkeerplaats te vinden omdat
4. Ik neem de auto hoewel d. het soms langer duurt.
5. Ik ga liever naar een restaurant hoewel e. er een garage is.
6. Ik ga naar een restaurant omdat f. het zo makkelijk is.

Kruiswoordpuzzel

Tragen Sie die Ordnungszahlen ein.

Wat doet u in uw vrije tijd? 

Treiben Sie gern Sport? 
Sammeln Sie Argumente für und gegen Ihren Lieblingssport. 

Berichten Sie dann Ihrem Partner. 

Ik vind fietsen leuk alhoewel het weer vaak slecht is. 

Ik fiets graag omdat je dan lekker buiten bent.  
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10 Lekker met 
de trein! 
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Lösungen

Les 9

1

1. Het station? - Loopt u maar rechtdoor en dan bent 
u er al.

2. Heb je al de grote markt gezien? Die vind ik heel
mooi! 

3. België – Daar wil ik ook een keer heen! 

4. Bij het standbeeld linksaf, dan komt u bij het 
politiebureau. Daar gaat u rechtdoor en dan staat 
u voor de Erasmusbrug. 

5. Gaat deze bus naar het centrum? – Nee, hij (die)
gaat naar het stadion. 

6. Voor de grote kerk rijdt u rechtdoor en gaat 
de volgende zijstraat links in. – Is er ook een 
parkeerplaats?

2

in – langs – tegenover – over – overkant – tussen –
hoek

3

1. geldautomaat
2. brommer
3. brug
4. stadhuis
5. glasbak
6. bushalte
7. bezienswaardigheden
8. donkerblauw
9. telefooncel

Les 10

1

1 d Ik neem de trein hoewel het soms langer duurt.
2 c De bus is beter omdat je geen parkeerplaats hoeft 

te zoeken.
3 e Het is makkelijk in het centrum een 

parkeerplaats te vinden omdat er een garage is.
4 b Ik neem de auto hoewel je in de file staat.
5 a Ik ga liever naar een restaurant hoewel het duur 

is.
6 f Ik ga naar een restaurant omdat het zo makkelijk 

is.

2

dertigste – achtste – tachtigste – twaalfde – 
achttiende – honderdste – vijftigste – veertiende –
zevende

Lösungswort: schaatsen

4

Tipp:
Lassen Sie die Teilnehmer über die Vorteile der 
gewählten Sportart berichten (die Teilnehmer 
können ein Wörterbuch benutzen). Im Plenum 
können sie versuchen, noch Argumente zu finden. 
Alternativ können Sie auch nur die Argumente 
vortragen lassen und den Rest der Gruppe die 
Sportart raten lassen.


