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Melkweg

De Melkweg ligt in de stad Leerdam.
Het is een fijne straat.
Deze mensen wonen op de Melkweg:

Jal en Noor Aras
Ze wonen op Melkweg 2.
Hun kinderen zijn al groot. 
Jal en Noor zijn geboren in Marokko.

Lin en Wen Kam 
Ze wonen op Melkweg 4.
Ze zijn in China geboren.
Ze hebben een zoon. 
Hij is 15 jaar.
Wen en Lin hebben een winkel.

Jet van Beek en Kojo Owosu
Ze wonen op Melkweg 6.
Kojo is in Ghana geboren. 
Hij woont nog niet lang in Nederland.
Jet is Nederlandse.

Elif en Ozan Yilmaz
Zij wonen op Melkweg 11.
Ze hebben drie kinderen.
Het jongste kind is 16 jaar.
Het oudste kind is 22 jaar.
Elif en Ozan zijn geboren in Turkije.
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Volgt u een cursus?
Of hebt u een cursus gevolgd?
Welke cursus?

1 Doe mee

Eerst dit

Vragen

1 Voor wie is de folder?
 a Voor alle mensen in Leerdam
 b Voor jonge mensen in Leerdam
 c Voor oudere mensen in Leerdam

2 Ozan wil leren werken met de computer.
 Op welke dag is de cursus?
 a Maandag
 b Dinsdag
 c Vrijdag

3 Elif wil Engels leren.
 Waar is de cursus?
 a In buurthuis de Ster
 b In café de Lente

4 Elif en Ozan gaan bij de wandelclub.
 Hoe vaak gaan ze erheen?
 a Elke dag
 b Elke week
 c Elke maand

5 Waar vertrekt de wandelclub?
 a Roomstraat 3
 b Graspark 29

A
a. ...
b. ...
c. ...



Melkweg - Ouder worden 5

Ozan krijgt een folder in de brievenbus.
Hij leest de folder.

U bent 60 jaar of ouder ...
U staat midden in het leven ...
U bent open en nieuwsgierig ...

Doe dan mee met de 60plus club!
Niemand is te oud om te leren.
Volg dus een cursus.
Of kom bij de wandelclub.
Dat is gezond en gezellig!

Wat?   Cursus Werken met de computer
Wanneer?  Elke maandag van 15 tot 16 uur
Waar?   Buurthuis de Ster

Wat?   Cursus Engels
Wanneer?  Elke vrijdag van 10 tot 11 uur
Waar?  Buurthuis de Ster

Wat?   Wandelclub
Wanneer?  Elke eerst dinsdag van de maand
   10 uur
Waar?  Vertrek bij Café de Lente

Doe mee en kom langs!
Buurthuis De Ster Roomstraat 3  4142 XB Leerdam
Café de Lente  Graspark 29  4144 AS Leerdam

Meer weten?
Kijk op www.club60plus.nl

Doe mee!
De 60plus club is er voor u!
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Taken

Lees de woorden vijf keer hardop.

meer
uur
waar
wat
bent
oud
club

zestig
midden
leven
open
cursus
werken
wanneer

nieuwsgierig
gezellig
computer
wandelclub

A

B Lees de zinnen.

Wat doe je?
Wat zeg je?
Wat bedoel je?
Wat is dat?
Wat heb je in je mond?

Wanneer is de les?
Wanneer ga je weg?
Wanneer kom je terug?
Wanneer moet je werken?
Wanneer begint de zomer?

Waar woon je?
Waar is de Melkweg?
Waar is mijn sleutel?
Waar ga je naartoe?
Waar ben je geboren?
Waar koop jij vis?

lees

lees
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Ga naar een buurthuis.
Wat kun je doen in het buurthuis?
Wat kunnen oudere mensen daar doen?

Ken ik Woord Komt van

doe mee meedoen

de club

ouder oud

nieuwsgierig

leren

de cursus

gezellig

de computer

werken

het buurthuis

kom langs langskomen

maandag

dinsdag
vrijdag

wat

wanneer

waar

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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2 Wonen

Eerst dit

Vragen

Waar woont u?
Met wie woont u daar?
Waar wilt u wonen als u oud bent?

1 Waar woont mevrouw van Geel?
 a Alleen in haar eigen huis
 b Bij haar gezin
 c In een verzorgingshuis

2 Met wie woont mevrouw Putman?
 a Alleen in haar eigen huis.
 b Met andere oude mensen
 c Met haar man
 
3 Wat zegt mevrouw Putman over het verzorgingshuis?
 a Ze vindt het fijn.
 b Ze vindt het niet fijn.
 c Ze voelt zich alleen.

4 Wat vertelt meneer Khalif over zijn vrouw?
 a Zij doet de boodschappen.
 b Zij leeft niet meer.
 c Zij woont bij haar dochter.
  
 

a. ...
b. ...
c. ...
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Elif leest in een blad.
Het gaat over drie oudere mensen.
Ze vertellen waar ze wonen.

Waar oude mensen wonen

Mevrouw van Geel is 75 jaar.
Ze woont alleen.
Ze zegt:
 Ik wil wil hier nooit weg!
 Ik heb hier met mijn gezin gewoond.
 Ik houd van dit huis.
 Ik doe nog alles zelf.
 Alleen de boodschappen doet mijn zoon.
 Het gaat prima zo.

Mevrouw Putman is 83 jaar.
Ze woont in een verzorgingshuis.
Dat is een huis voor oude mensen.
Ze woont daar nu een jaar.
Ze zegt:
 Ik vind het hier heerlijk.
 Mijn man is al zes jaar dood.
 Daarna voelde ik me erg alleen.
 Hier woon ik samen met anderen.
 Ik krijg hulp als dat nodig is. 
 Ik hoef niet zelf te koken.
 Ik voel me hier veilig.

Meneer Khalif is 78 jaar.
Hij woont bij zijn dochter.
Hij zegt:
 Mijn vrouw is nu drie jaar dood.
 Nu woon ik bij mijn dochter.
 Zij zorgt voor mij.
 Zo is het goed.
 Een mens moet niet alleen zijn.
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Taken

Lees de tekst een paar keer.
Kijk dan op de klok.
Lees de tekst snel.
Kunt u het binnen twee minuten?

Mevrouw Putman is 83 jaar.
Ze woont in een verzorgingshuis.
Dat is een huis voor oude mensen.
Ze woont daar nu een jaar.
Ze zegt:
Ik vind het hier heerlijk.
Mijn man is al zes jaar dood.
Ik voelde me erg alleen.
Hier woon ik samen met anderen.
Ik krijg hulp als dat nodig is. 
Ik hoef niet zelf te koken.
Ik voel me hier veilig.

A

B Schrijf het goede woord bij het plaatje.

1       2

3      4

de man
de mannen

de vrouw
de vrouwen
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Lees de tekst nog een keer.
Drie oude mensen vertellen over hun huis.
Welke mening past bij u?

Ken ik Woord Komt van

de mensen een mens

woont wonen

zegt zeggen

het gezin

houd van houden van

de boodschappen

de zoon

prima

heerlijk

dood

alleen

samen

de hulp

koken

veilig

de dochter

zorgt ... voor zorgen voor

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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3 We worden steeds ouder

Eerst dit

Vragen

Hoe oud bent u?
Vindt u dat oud?
Leven uw ouders nog?
Hoe oud zijn ze?

Wat is waar?

1 Mensen in Nederland worden steeds ouder.
 a Dat is waar.
 b Dat is niet waar.

2 In 1950 werden we gemiddeld 60 jaar.
 a Dat is waar.
 b Dat is niet waar.

3 Nu worden we gemiddeld 70 jaar.
 a Dat is waar.
 b Dat is niet waar.

4 Mannen worden ouder dan vrouwen.
 a Dat is waar.
 b Dat is niet waar.

5 Vrouwen leven gezonder dan mannen.
 a Dat is waar.
 b Dat is misschien waar.
 c Dat is niet waar.

a. ...
b. ...
c. ...
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Noor leest de krant.

We worden steeds ouder

We worden in Nederland steeds ouder.
Honderd jaar geleden werden we 45 jaar.
Nu worden gemiddeld wel 80 jaar.
Dat ziet u ook op het plaatje.

Vrouwen worden ouder dan mannen.
Ze worden ongeveer vijf jaar ouder.
Hoe dat komt? 
Dat weten we niet precies.
Mannen hebben soms gevaarlijk werk.
Mannen werken misschien harder.
Vrouwen leven misschien gezonder.
Vrouwen hebben misschien een sterker lichaam.

1900 1950 2000 2013

60

65

70

75

80

50

45

55
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Lees de cijfers hardop.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Lees de tekst.

We worden steeds ouder

We worden in Nederland steeds ouder.
Honderd jaar geleden werden we 45 jaar.
Nu worden we veel ouder.
Gemiddeld wel 80 jaar.
Vrouwen worden ouder dan mannen.
Ze worden ongeveer vijf jaar ouder.
Hoe dat komt? 
Dat weten we niet precies.
Mannen doen vaker gevaarlijke dingen.
Mannen werken misschien harder.
Vrouwen leven misschien gezonder.
Vrouwen hebben misschien een sterker lichaam.

Taken

A

B

lees

lees
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Mensen worden steeds ouder.
Hoe komt dat, denkt u?
Praat erover met iemand.

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

Ken ik Woord Komt van

steeds

honderd

het jaar

geleden

gemiddeld

de vrouwen de vrouw

de mannen de man

ongeveer

hoe

weten

precies

gevaarlijk
het werk

leven

gezonder gezond

misschien

sterker sterk

het lichaam

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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Eerst dit

4 De vuurvogel

Dit verhaal gaat over een vogel.
Hij blijft altijd leven.
Is dat fijn, denkt u?

1 Hoe ziet de vuurvogel eruit?
 a Hij lijkt op de zon.
 b Hij is groot en mooi.
 c Hij is klein met veel kleuren.
 
2 Waarom zingt de vogel voor de zon?
 a Omdat de zon hem altijd laat leven. 
 b Omdat de zon hem warmte geeft.
   
3 Hoe is het leven na honderd jaar?
 a De vogel is nog sterk en jong.
 b De vogel is oud geworden.
 
4 De zon stuurt een vuur.
 Wat gebeurt er daarna?
 a De vogel gaat dood.
 b De vogel wordt weer jong. 

Vragen

a. ...
b. ...
c. ...
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Dit verhaal is al heel oud.

De vuurvogel

Op een dag keek de zon omlaag.
Hij zag een prachtige, grote vogel.
De vogel was rood, blauw en goud. 
De zon riep: Jij bent mijn vogel!
Je blijft altijd leven!

De vuurvogel was heel erg blij.
Hij riep naar de zon:
Ik zing mijn lied voor jou alleen!

Honderd jaren gingen voorbij. 
De vuurvogel was oud geworden. 
Hij had veel kracht verloren. 
Hij kon niet meer zo hoog vliegen.

Zo wil ik niet leven, dacht hij. 
Ik wil jong en sterk zijn.
En hij zong: Zon, mooie zon!
Maak mij weer sterk en jong!

De zon hoorde het lied. 
Plotseling was er een licht. 
Daarna was er vuur.
De vuurvogel was weg.
Er was alleen nog zand.
Uit dat zand … kwam een jonge vogel.

De vuurvogel leeft nog altijd.
Elke honderd jaar wordt hij verbrand.
En elke keer wordt hij weer geboren.
Nieuw, jong en sterk!
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Taken

 Vroeger   Nu

 Hij keek omlaag. Hij kijkt omlaag.

1 Hij zag een vogel. Hij  een vogel.

2 Hij riep.   Hij  . 

3 Hij was oud.  Hij  oud.

4 Hij zong een lied. Hij  een lied.

5 Hij kon vliegen.  Hij  vliegen

A

B Lees de woorden vijf keer hardop.

sterk
staan
stoel
stop
stad
steen
stem
ster

kracht
kraan
krant
kring
krijt
krom
krul
krijgen

kracht
wacht
acht
zacht
nacht
licht
mocht
prachtig

lees

is
kan

roept
ziet

zingt
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Ken ik Woord Komt van

de vogel

de zon

prachtige prachtig

grote groot

riep roepen

altijd

voorbij

de kracht
verloren verliezen

hoog

vliegen

jong

het lied

het licht

het vuur

het zand

verbrand verbranden

geboren

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

Lees De vuurvogel aan iemand voor.
Aan iemand in uw gezin.
Of iemand in uw straat.

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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alleen
mensen
samen
woont
zorgt

geleden
gemiddeld

mannen
Misschien

steeds
werken

1

1 Bent u 60 jaar of  ?

2 Kom dan bij deze  .

3 Het is altijd erg  .

4 En je kunt iets nieuws  .

5 Kunt u al   met de computer?

6  De lessen zijn op  .

1 Sommige oude  wonen alleen.

2 Meneer Khalif  bij zijn dochter.

3 Zijn dochter  voor hem.

4 Meneer Khalif wil niet  wonen.

5 Hij woont liever  met zijn familie.

1 Mensen worden  ouder.

2 Honderd jaar  werden we niet oud.

3 We werden  45 jaar.

4 Vrouwen worden ouder dan  .

5 Misschien  mannen harder.

5  leven vrouwen gezonder. 

Woorden

2

3

Vul in

Vul in

Vul in

club
gezellig

leren
maandag

ouder
werken
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4

5

6

1 De  vliegt in de lucht.

2 Hij is heel mooi, hij is  !

3 Hij is niet klein, hij is  .

4 De vogel zingt een   voor de zon.

5 De vogel blijft  leven.

             

Wat hoort bij elkaar?

1

2

3

4

5

6

jong

hoog

gevaarlijk

dood

ongeveer

groot

klein

laag

levend

oud

veilig

precies

altijd
groot

lied
prachtig

vogel

Vul in

de man
de mensen

de vrouw
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7

8

9

Welk woord hoort er niet bij?

1 2 3 4
het gezin

het lichaam

de dochter

de zoon

maandag

maart

dinsdag

vrijdag

de zon

de dochter

het licht

het vuur

zeggen

roepen

weten

praten

Wat is hetzelfde?

1

2

3

4

langskomen

koken

roepen

vliegen

door de lucht gaan

hard iets zeggen

eten klaarmaken

op bezoek komen

1 Ozan heeft een nieuwe  .

2 Hij wil meer leren over de computer.

 Daarom gaat hij naar een  .

3 De cursus is in het  .

4 Elif wil ook naar de cursus.

 Ze wil ook  .

5 Ozan vindt het goed. 

 Hij vindt het  .

6 Elif en Ozan gaan  naar de les.

x

buurthuis
computer

cursus
meedoen

prima
samen

Vul in
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10

1

1

2

3

4

5

6

7

Van links naar rechts
1 Niet laag maar ...
2 Waar is je huis? Waar ... je? 
3 Ligt op het strand, bij de zee
4 Dat zing je
5 Vader, moeder, kinderen
6 Hij heeft veel kracht. Hij is ...
7 Groente en fruit is goed voor je.
 Het is ...

 
Van boven naar beneden
1 100

gezin
gezond

honderd
hoog

lied
sterk
woon
zand

Vul in
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13

Wat hoort bij elkaar?

1

2

3

4

5

het jaar

heerlijk

verbranden

verliezen

voorbij

heel fijn of heel lekker

dat was vroeger

door vuur kapot gaan

kwijtraken

twaalf maanden

1 Kojo  van Jet.

2 Ze zijn nu  twee jaar samen. 

3 Binnenkort wordt hun kindje  .

4 Jet is daarom  moe.

5 Kojo doet veel  in huis.

6 Hij gaat ook naar de winkel.

  Hij doet de  .

11

1  doe je?

2  woon je?

3  heet je?

4  kom je bij ons?

12

Hoe
Waar

Wanneer
Wat

boodschappen
houdt

geboren
ongeveer

steeds
werk

Vul in
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15

1 Kan ik je helpen?

 Heb je  nodig?

2 Jet wil graag alles weten.

 Ze is heel  .

3  jij hoe laat het is?

4 Vroeger was Jal sterk.  Nu niet meer.

 Die tijd is  .

5 Gelukkig is Jal nog wel  .
 

Zoek de woorden.
 

b g e v a a r l ij k c p

l e q w s b r u p p v r

o z f h o n d e r d b a

m e e d o e n n h l k c

s l g n m a l m a s s h

a l d r t u k r a c h t

m i f v l i e g e n k i

e g f a d y v e i l i g

n q c o m p u t e r x t

gezond
hulp

nieuwsgierig
voorbij

Weet

computer
gevaarlijk

gezellig
honderd

kracht
meedoen
prachtig

samen
veilig

vliegen

14
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Vragen
1 c
2 a
3 a
4 c
5 b

Sleutels

Tekst 1

Tekst 2
Vragen  
1 a
2 b
3 a
4 b

Taken

B

de mannen  de vrouwen

de vrouw  de man
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Tekst 3
Vragen
1 a  
2 a
3 b
4 b
5 b

Vragen
1 b
2 a
3 b
4 b
 
Taken

A
1 ziet
2 roept
3 is
4 zingt
5 kan

Tekst 4
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Woorden

1
1 onder
2 club
3 gezellig
4 leren
5 werken
6 maandag

2
1 mensen
2 woont
3 zorgt
4 alleen
5 samen

3
1 steeds
2 geleden
3 gemiddeld
4 mannen
5 werken
6 misschien

4 
1 vogel
2 prachtig
3 groot
4 lied
5 altijd

5

de vrouw       de mensen       de man
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6
1
2
3
4
5
6

jong
hoog
gevaarlijk
dood
ongeveer
groot

oud 
laag
veilig
levend
precies
klein

7
1 het lichaam
2 maart
3 de dochter
4 weten

8
1
2
3
4

langskomen
koken
roepen
vliegen

op bezoek komen 
eten klaarmaken
hard iets zeggen
door de lucht gaan

9
1 computer
2 cursus
3 buurthuis
4 meedoen
5 prima
6 samen
 

10
1

1 h o o g

2 w o o n

3 z a n d

4 l i e d

5 g e z i n

6 s t e r k

7 g e z o n d
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11
1
2
3
4
5

het jaar
heerlijk
verbranden
verliezen
voorbij

twaalf maanden 
heel fijn of heel lekker
door vuur kapot gaan
kwijtraken
dat was vroeger

 

12
1 Wat
2 Waar
3 Hoe
4 Wanneer

13
1 houdt
2 ongeveer
3 geboren
4 steeds
5 werk
6 boodschappen

14
1 hulp
2 nieuwsgierig
3 Weet
4 voorbij
5 gezond

15
b g e v a a r l ij k c p

l e q w s b r u p p v r

o z f h o n d e r d b a

m e e d o e n n h l k c

s l g n m a l m a s s h

a l d r t u k r a c h t

m i f v l i e g e n k i

e g f a d y v e i l i g

n q c o m p u t e r x t
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Wat betekent dat plaatje?

U moet praten.

lees
U moet iets lezen.

U moet iets schrijven.

U moet buiten de school iets doen.
Voorbeeld: U moet een folder vragen.

a. ...
b. ...
c. ...

Zet een rondje om het goede antwoord.

x
Zet een kruisje.

Vul in

Vul een woord in.

Wat hoort bij elkaar?
Voorbeeld: de kleur - geel

Wat hoort bij elkaar?
Voorbeeld: zwart - wit
                  hoog - laag
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