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Melkweg
De Melkweg ligt in de stad Leerdam.
Het is een gezellige straat.
In dit boekje leert u een paar families kennen.
Dit zijn ze:

Jal en Noor Aras
Ze wonen op Melkweg 2.
Hun kinderen zijn al volwassen. 
Jal en Noor hebben twee kleinkinderen.
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 is nog niet zo lang in Nederland.
Jet is Nederlandse.

Elif en Ozan Yilmaz
Zij wonen op Melkweg 11.
Ze hebben drie kinderen.
Het jongste kind is 16 en de oudste is 22.
Elif en Ozan zijn geboren in Turkije.
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1 Wonen voor ouderen

Dit eerst

1 Waar wonen de oudere mensen in uw geboorteland? 
2 Waar wonen oudere mensen in Nederland? 

Vragen

1  Voor wie is een kangoeroewoning?
 a Voor jonge mensen
 b Voor oude mensen
 c Voor oude mensen en hun volwassen kinderen

2 Met wie wonen meneer en mevrouw Derks in de kangoeroewoning?
 a Met hun dochter en schoonzoon
 b Met hun kleindochter
 c Met hun zoon en schoondochter

3 Hoe oud is mevrouw Derks?
 a 68
 b 78
 c 88

4 Hoe vindt Mevrouw Derks het om in de kangoeroewoning te wonen?
 a Ze vindt het fijn om voor haar kinderen te zorgen.
 b Ze vindt het fijn dat de kinderen op haar letten.
 c Ze vindt het raar.
 
5 Wat zegt Anke over de keuken?
 a Ze deelt de keuken met haar schoonouders.
 b Ze heeft een eigen keuken.
 c Ze heeft geen keuken.

a. ...
b. ...
c. ...
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Wonen voor ouderen: de kangoeroewoning 

Meneer Derks is 78 jaar. Mevrouw Derks is tien jaar jonger. 
Meneer loopt moeilijk en mevrouw heeft problemen met haar hart.
Meneer en mevrouw Derks zijn pas verhuisd. Hun zoon en schoondochter ook. 
Samen wonen ze nu in de Graslaan. Op nummer 17 en 17a. 
De familie woont in een kangoeroewoning.

Wat is een kangoeroewoning?
Mevrouw Derks zegt:‘Het is eigenlijk een raar woord. 
De kangoeroe draagt zijn kind bij zich. Zo is het veilig. 
Maar in een kangoeroewoning is het andersom, hè? 
In een kangoeroewoning woon je samen met je kinderen. 
Wij hoeven niet meer voor de kinderen te zorgen. 
Onze kinderen letten nu op ons. Dat is een veilig gevoel.’

Hoe is het om allemaal samen te wonen?
Schoondochter Anke zegt: ‘We hebben wel onze eigen woning. 
Eigenlijk zijn we buren. We hebben ieder een eigen keuken en badkamer, en ook 
een woonkamer, slaapkamers, alles.
Mijn schoonouders hebben ook altijd veel voor ons gedaan. 
Ze hebben altijd op onze dochter gepast bijvoorbeeld. 
En je wilt graag een beetje op ze letten. 
Ze worden wat ouder en krijgen problemen met de gezondheid. 
Ik neem bijvoorbeeld vaak de boodschappen mee. Het is geen moeite. 
Ik vind het juist gezellig’.
Mevrouw Derks: ‘Wij vinden het heerlijk!’

kangoeroewoning

kangoeroe
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Taken

Lees de woorden een paar keer door. 
Kijk dan op de klok. 
Lees de woorden snel. 
Hoe lang heeft u erover gedaan?

Aantal seconden 

Oefen nog een paar keer.
Kijk dan weer op de klok. 
Gaat het nu sneller?

Aantal seconden 

Doe de oefening na een week nog een keer. 
Hoe lang heeft u er nu over gedaan?

Aantal seconden 

tien
loopt
hart
zoon
woont
raar
woord
draagt
kind
graag

jonger
moelijk
wonen
buren
keuken
alles
altijd
beetje
ouder
dochter

familie
kinderen
kleindochter
oppassen
ouderen
badkamer
woonkamer
slaapkamer
andersom
gezellig

Tip:
Als u vaak oefent met 
woorden lezen, dan gaat 
het steeds beter.



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Wat vindt u van de kangoeroewoning?
2 Hoe zou u graag willen wonen als u oud bent?

ken ik woord komt van

jonger jong

verhuisd verhuizen

het nummer

de familie

draagt dragen

veilig

gezellig

andersom

zorgen voor

volwassen

letten op

het gevoel

eigen

de buren

heerlijk
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2 Zeventien miljoen mensen

Dit eerst

Kijk naar het plaatje bij de tekst.
Wat ziet u op dit plaatje?

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

Vragen

1 Is Nederland een groot land?
 a Ja
 b Nee  

2 Is Rotterdam een grote stad?
 a Ja
 b Nee

3 Is Friesland een drukke provincie? 
 a Ja
 b Nee

4 Is Amsterdam de drukste stad van Nederland?
 a Ja
 b Nee   

5 Is Schiermonnikoog een rustig eiland?
 a Ja
 b Nee 
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Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Noord-Brabant

Limburg

Zeeland

Utrecht

Noord-
Holland

Zuid-Holland

Flevoland

Schiermonnikoogminder dan 250 mensen 
per vierkante kilometer

meer dan 1000 mensen 
per vierkante kilometer

tussen 251 en 999 mensen 
per vierkante kilometer

Zeventien miljoen mensen

In Nederland wonen zeventien miljoen mensen. Toch is Nederland niet zo groot.
We wonen dus met veel mensen op een klein stukje land.
In de grote steden wonen de meeste mensen. 
Bijvoorbeeld in Amsterdam en Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 
Toch heb je ook in Nederland nog rustige plaatsen. 
In het noorden wonen veel minder mensen dan in het westen.
Bijvoorbeeld in de provincies Friesland en Groningen. 

De drukste stad is Den Haag. 
Daar wonen bijna zesduizend mensen op een vierkante kilometer. 
Een vierkante kilometer is een gebied van een kilometer lang en een kilometer 
breed. 
Het rustigst is het op het eiland Schiermonnikoog. 
Daar wonen 23 mensen op een vierkante kilometer.

N

Z
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Taken

Hier ziet u een straat.
De kleur van het huis vertelt iets over de mensen die er wonen.
Onder de straat ziet u twee kleine vierkantjes.
Daarnaast kunt u lezen wat de kleur betekent.

1 2 43 5

De mensen die hier wonen zijn niet thuis.

De mensen die hier wonen zijn thuis.

1  Zijn de bewoners van nummer 4 thuis?
2 Zijn de bewoners van nummer 5 thuis?

1 2 43 5

Hier wonen meer dan 4 mensen.

Hier woont 1 persoon.

Hier wonen 2 tot 4 mensen.

3 Hoeveel mensen wonen er op nummer 5?
4 Wonen er op nummer 3 meer mensen dan op nummer 1?
5 In welke huizen wonen de meeste mensen?



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Hoe heet de provincie waar u woont?
2 Zoek uw provincie op de kaart. Zet er een kruisje in.
3 Hoeveel mensen wonen er in uw stad of dorp? 
 Als u het niet weet, aan wie kunt u het dan vragen?

ken ik woord komt van

miljoen

steden de stad

rustige rustig

plaatsen de plaats

het noorden

het westen

provincies de provincie

drukste druk

de kilometer

lang

breed
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3 Hoog hoger hoogst

Dit eerst

1 Zijn er veel hoge gebouwen in uw woonplaats?
2 In welke stad in Nederland zijn veel hoge gebouwen?

Vragen

1 Hoe heet het hoogste gebouw van de wereld?
 a Burj Khalifa
 b Maastoren
 c Westpoint

2 Wanneer is de Burj Khalifa geopend?
 a 2004
 b 2009
 c 2010

3 Hoeveel verdiepingen heeft de Maastoren?
 a 41
 b 44
 c 160

4 In welke Nederlandse stad zijn veel hoge gebouwen?
 a Delft
 b Rotterdam
 c Tilburg

a. ...
b. ...
c. ...
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Hoog hoger hoogst

Het hoogste gebouw van de wereld staat in Dubai. 
Dubai ligt in het Midden-Oosten. Het gebouw heet Burj Khalifa. 
Burj betekent toren en Khalifa is de naam van de president van Dubai. 
Burj Khalifa is dus de toren van president Khalifa.
Het gebouw is in 2010 geopend. 
Het is 828 meter hoog en heeft 160 verdiepingen!
In het gebouw zijn kantoren, een hotel en een zwembad. 
En er kunnen ook mensen wonen.

In Nederland staan veel hoge gebouwen in Rotterdam.
De Maastoren in Rotterdam is het hoogst: 165 meter.
Het gebouw was klaar in 2009. Het heeft 44 verdiepingen. 
Die worden gebruikt als kantoor.

Een ander hoog kantoor is de Delftse Poort. 
Dit kantoorgebouw is ook in Rotterdam.
Het is 151 meter en heeft 41 verdiepingen.

Wie in Nederland in een 
heel hoge flat wil wonen, 
moet naar Tilburg. 
Daar staat Westpoint. 
Deze woontoren is meer dan 
140 meter hoog en heeft 
47 verdiepingen.
Je moet wel rijk zijn: 
voor een flat op de 
hoogste verdiepingen 
betaal je € 2750 huur!

Westpoint
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Taken

Lees de zinnen.

Ons huis is hoog.
De flat is hoger.
De toren is het hoogst.

De fiets gaat snel.
De auto gaat sneller.
Het vliegtuig gaat het snelst.

De vrouw is jong.     
Het meisje is nog jonger.   
De baby is het jongst.

De witte bloem is mooi.
Deze gele bloem is mooier.
En die rode roos is het mooist.

Een fiets is duur.
Een auto is duurder.
Een huis is het duurst.

In Utrecht is het druk.
In Amsterdam is het nog drukker.
Maar Den Haag is het het drukst.

Vul de woorden in.

1 mooier het mooist

2 groot het grootst

3 jonger het jongst

4 oud ouder

5 snel het snelst

Vul in

Het vliegtuig gaat het snelst



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Woont u in een flat?
 Hoeveel verdiepingen heeft uw flat?
2 Wat is een voordeel van wonen in een hoge flat?
3 Wat is een nadeel van wonen in een hoge flat?

ken ik woord komt van

hoog

het gebouw

de wereld

ligt liggen

betekent betekenen

de toren

de president

geopend openen

de verdieping

het kantoor

het hotel

het zwembad

de meter
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4  Een ton is groot genoeg

Dit eerst

Dit is een regenton.
Bedenk heel veel dingen die je met de ton kunt doen.

Vragen

1 Waarom gaat Dio in de ton wonen? 
 a De ton is mooi en groot.
 b Dio heeft geen huis.
 c Dio is een hond.

2 Welke wens heeft Dio?
 a Hij wil de zon voelen.
 b Hij wil een land hebben.
 c Hij wil koning zijn.

3 Wat vindt Dio heel belangrijk?
 a de koning 
 b eten
 c vrijheid
 

a. ...
b. ...
c. ...
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Een ton is groot genoeg

De vader van Dio was erg rijk maar niet eerlijk. 
Daarom werden de mensen heel boos en vermoordden hem. 
En Dio werd het land uitgezet.

Dio is alleen met de zon en de bloemen.
Twee nachten slaapt hij onder de sterren.
Hij eet de planten op het veld.
Dan wordt de zon te warm voor hem en de wind te koud.
Dio vindt een regenton en besluit daarin te gaan wonen.
De mensen lachen om hem en noemen hem een hond.
Maar Dio is tevreden. ‘Een ton is groot genoeg voor het geluk’, zegt hij.

De koning hoort over Dio, die woont in een ton.
Hij besluit te komen kijken. 
Hij komt bij Dio. 
Dio ligt in de zon. Hij groet de koning niet.

‘Ben je niet bang voor mij?’ vraagt de koning.
En Dio vraagt: ‘Bent u een goed mens?’
‘Ja’, zegt dat koning, ‘Dat ben ik.’
Dus zegt Dio: ‘Waarom zou ik dan bang zijn?’

‘Maar ik ben de koning! Heb je niet over mij horen praten?’
‘Ik ben Dio, de hond’, zegt Dio. 
‘Ik weet dat u over mij hebt horen praten.
U komt hier om mij te zien, maar ik ben nooit naar u gekomen.’

‘Vind je mij dan niet belangrijk?’ vraagt de koning.
En Dio zegt: ‘Liever heb ik een ton dan een land! 
Een ton is klein, maar een land is nooit groot genoeg.’

‘Wat vind jij dan belangrijk?’ vraagt de koning.
‘Vrijheid’, zegt Dio.

‘En wil je mij niets vragen, Dio? Je weet dat ik de koning ben. 
Je mag me vragen wat je wilt.’
‘Ja’, zegt Dio, ‘ik wil iets vragen:
Ga alstublieft een beetje uit de zon, want ik krijg koude voeten.’ 

Dit verhaal is meer dan 2000 jaar oud en komt uit Griekenland.
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Taken

Lees de tekst een paar keer hardop.
Kijk dan op de klok.
Kunt u het binnen 2 minuten?

De vader van Dio was erg rijk maar niet eerlijk. 
Daarom werden de mensen heel boos en vermoordden hem. 
En Dio werd het land uitgezet.

Dio is alleen met de zon en de bloemen.
Twee nachten slaapt hij onder de sterren.
Hij eet de planten op het veld.

Dan wordt de zon te warm voor hem en de wind te koud.
Dio vindt een regenton en besluit daarin te gaan wonen.
De mensen lachen om hem en noemen hem een hond.
Maar Dio is tevreden. Een ton is groot genoeg voor het geluk, zegt hij.

De koning hoort over Dio, die woont in een ton.
Hij besluit te komen kijken. 
Hij komt bij Dio. 
Dio ligt in de zon. Hij groet de koning niet.

Ben je niet bang voor mij? vraagt de koning.
En Dio vraagt: Bent u een goed mens?



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Wat is voor u heel belangrijk?
2 Welke wens hebt u?

ken ik woord komt van

rijk

eerlijk

vermoordden vermoorden

het land uitgezet het land uitzetten

de bloemen de bloem

de sterren de ster

het veld

besluit besluiten

lachen 

de hond

het geluk

de koning

bang

de mens

belangrijk



Woorden woorden woorden
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Oefening 1

1 Welk woord hoort bij het plaatje?

Oefening 2

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5
6

Dat is heel erg fijn. 
Ze wonen naast ons. 
We wonen op de tiende verdieping.
Hij is niet oud.
Het is niet gevaarlijk.
Ze gaan in een ander huis wonen.

Dat zijn onze buren.
Dat is heerlijk.
Hij is jong.
Het is veilig.
Ze gaan verhuizen.
Dat is hoog.

 

 

de bloem
de ster
de hond
de familie
de toren
de koning
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Oefening 3

Maak een woord.

ge toor

kan bad

ho bouw

zwem tel

1 

2 

3 

4 

Oefening 4

1 In Nederland wonen zeventien  mensen.

2 In  van Nederland wonen de meeste mensen.

3 In  van Nederland wonen minder mensen.

4 In de  Friesland is het rustig.

5 Maar in Den Haag is het heel  .

6 Amsterdam is ook een drukke  .

druk
miljoen
het noorden
provincie
stad
het westen

Vul in

Tip:
Lees eerst tekst 2, 
Zeventien miljoen mensen, 
nog een keer door.



22 Melkweg

Oefening 5

Elif vertelt:

1 Ik kom uit Turkije. Ik ben geboren in een kleine  .  

2 Die stad ligt 50  van de zee.

3 Ik kom uit een grote  .

4 Er was altijd iemand om mee te praten en te  .

5 Dat was erg  .

6 Als ik aan die tijd denk, krijg ik altijd een blij  .

Vul in

eerlijk
het land uitgezet
rijk
vermoord

familie
gevoel
gezellig
kilometer
lachen
plaats 

Oefening 6

1 De vader van Dio had veel geld. Hij was  .

2 Hij had het geld gestolen. Hij was niet  .

3 De vader werd dood gemaakt. Hij werd  .

4 Dio moest weg uit het land. Hij werd  .

Vul in

Tip:
Lees eerst tekst 4, 
Een ton is groot genoeg, 
nog een keer door.
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Oefening 7

van links naar rechts
1 Help! Ik ben … voor die muis!
2 De kamer is zes meter lang en drie meter …
3 Heb je mijn sleutels gezien? Ja, ze … daar!
4 Amsterdam is een grote …
5 Zij woont op de Melkweg, op … 7.
6 Ik ben 1 meter 70. Hoe … ben jij?
7 Ik zag vannacht een ... 
8 Hij heeft veel geld. Hij is dus …
9 Ik ben gevallen maar ik heb geen pijn. Ik heb … gehad!

van boven naar beneden
10 Lezen is ...!

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

bang
belangrijk
breed
geluk
lang
liggen
nummer
rijk
stad
ster
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Oefening 8

1 Mevrouw Wang is al 80 jaar. Zij woont nog in haar  huis.

2 Vroeger zorgde zij voor haar kinderen. 

 Nu is het : de kinderen zorgen voor haar.

3 Zij kan niet meer zelf naar de winkel. Ze kan de zware tas niet  .

4 Zij wil wel in een huis voor ouderen wonen: een bejaardenhuis. 

 Er wordt in haar dorp een nieuw bejaardenhuis  .

5 Daar kunnen 50 oude  wonen.

6 Mevrouw Wang heeft  om te verhuizen.

andersom
besloten
dragen
eigen
geopend
mensen

Vul in

Oefening 9

1 De  van Dubai laat een hoge  bouwen.

2 Het gebouw heeft 160  .

3 Het is het hoogste gebouw van de  .

4 Het is meer dan 800  hoog.

5 Je kunt er slapen, want er is een  .

6 Er werken ook mensen, er zijn  .

7 Je kunt er zelfs zwemmen in het  .

hotel
kantoren
meter
president
toren
verdiepingen
wereld
zwembad

Vul in
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Oefening 10

Jet vertelt:

1 Ik werk ik een ziekenhuis. Ik  voor zieke mensen.

2 Ik werk onregelmatig. 

 Dat  dat ik soms in de nacht werk, en soms overdag.

3 Overdag is er altijd veel te doen. Het is erg  .

4 Maar ’s nachts is het  en stil.

5 Dan heb ik wat meer tijd om met de mensen te praten. 

 Dat is vaak  .

betekent
druk
gezellig
rustig
zorg 

Oefening 11

Zoek de woorden.

e e r l ij k h p r

z h g i t n v v n

v f a l q l r ij k

b e l a n g r ij k

v g l c s t a d g

k k h h j h u k e

g e z e l l i g l

c v b n s t a d u

p l a a t s a d k

p r o v i n c i e

belangrijk
eerlijk
geluk
gezellig
lachen
plaats
provincie
stad
rijk

Vul in



Sleutels teksten
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Tekst 1
Vragen
1 c
2 c
3 a
4 b
5 b

Tekst 2
Vragen
1 b
2 a
3 b
4 b
5 a

Taken
1 nee
2 ja
3 1 persoon
4 ja
5 op nummer 2 en 3

Tekst 3
Vragen
1 a
2 c
3 b
4 b

Taken
1 mooi
2 groter
3 jong
4 oudst
5 sneller

Tekst 4
Vragen
1 b
2 a
3 c



Sleutels woorden 
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Oefening 1

de ster de hond de toren de koning de familie de bloem

Oefening 2
1 Dat is heel erg fijn.    Dat is heerlijk.
2 Ze wonen naast ons.    Dat zijn onze buren.
3 We wonen op de tiende verdieping.  Dat is hoog.
4 Hij is niet oud.    Hij is jong.
5 Het is niet gevaarlijk.   Het is veilig.
6 Ze gaan in een ander huis wonen. Ze gaan verhuizen.
 
Oefening 3
1 gebouw
2 kantoor
3 hotel
4 zwembad

Oefening 4
1 miljoen
2 het westen
3 het noorden
4 provincie
5 druk
6 stad

Oefening 5
1 plaats
2 kilometer
3 familie
4 lachen
5 gezellig
6 gevoel

Oefening 6
1 rijk
2 eerlijk
3 vermoord
4 het land uitgezet



Sleutels woorden 
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Oefening 7

10

1 b a n g

2 b r e e d

3 l i g g e n

4 s t a d

5 n u m m e r

6 l a n g

7 s t e r

8 r ij k

9 g e l u k

Oefening 8
1 eigen
2 andersom
3 dragen
4 geopend
5 mensen
6 besloten

Oefening 9
1 president + toren
2 verdiepingen
3 wereld
4 meter
5 hotel
6 kantoren
7 zwembad
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Oefening 10
1 zorg
2 betekent
3 druk
4 rustig
5 gezellig

Oefening 11

e e r l ij k h p r

z h g i t n v v n

v f a l q l r ij k

b e l a n g r ij k

v g l c s t a d g

k k h h j h u k e

g e z e l l i g l

c v b n s t a d u

p l a a t s a d k

p r o v i n c i e



Melkweg is een uitgave van Stichting Melkweg+

Meer Melkweg? 
Kijk op www.melkwegplus.nl

Waar woont u?
Wonen: wie woont waar?


