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Huisbeschrijving
Je staat voor het oude huis en bent van plan om
binnen te gaan. Je loopt door de voortuin naar de
huisdeur en belt twee keer. Jouw vriend opent en
laat je binnen. In de vloer kun je jouw jas aan de
kapstok hangen. Natuurlijk mag je even naar het
toilet. Als je gezellig in de woonkamer zit, gaat je
vriend een kopje koffie uit de keuken halen. Om
buiten op het terras te zitten, daarvoor is het nog
een beetje te koud. Vanuit de bank kun je nog net
de nieuwe computer in de overvolle werkkamer op
het bureau zien. Een kwartier later wil je van je
vriend weten, of de kast voor de slaapkamer al
geleverd is. Hij vraagt je om hem via de trap naar
boven te begeleiden. Op de eerste verdieping ligt
naast de badkamer, preciezer gezegd: tussen de
slaapkamer voor de ouders en die voor de
kinderen, nog een kleine opbergkamer met daarin
de nieuwe klerenkast. Op het balkon zie je de
rommel, die voor het nieuwe meubel heeft moeten
plaatsmaken. Ook boven op de zolder was
daarvoor helaas geen plaats meer. Maar in de
kelder kon je al die spullen eveneens niet
onderbrengen, want daar staan de wasmachine, de
droogautomaat, de diepvriezer en andere
apparaten.
1

A.Nagel-Syben

basiscursus Nederlands

Oefening 1:
badkamer balkon huis huisdeur kelder keuken opbergkamer
slaapkamer slaapkamer terras toilet trap verdieping vloer
voortuin werkkamer woonkamer zolder

Je staat voor het oude ________ en bent van plan om
binnen te gaan. Je loopt door de ________________
naar de ________________ en belt twee keer. Jouw
vriend opent en laat je binnen. In de __________ kun je
jouw jas aan de kapstok hangen. Natuurlijk mag je even
naar het ____________ . Als je gezellig in de
__________________ zit, gaat je vriend een kopje
koffie uit de ____________ halen. Om buiten op het
__________ te zitten, daarvoor is het nog een beetje te
koud. Vanuit de bank kun je nog net de nieuwe
computer in de overvolle __________________ op het
bureau zien. Een kwartier later wil je van je vriend
weten, of de kast voor de ____________________ al
geleverd is. Hij vraagt je om hem via de ________ naar
boven te begeleiden. Op de eerste
____________________ ligt naast de
________________ , preciezer gezegd: tussen de
____________________ voor de ouders en die voor de
kinderen, nog een kleine ______________________ met
daarin de nieuwe klerenkast. Op het ____________ zie
je de rommel, die voor het nieuwe meubel heeft moeten
plaatsmaken. Ook boven op de ____________ was
daarvoor helaas geen plaats meer. Maar in de
____________ kon je al die spullen eveneens niet
onderbrengen, want daar staan de wasmachine, de
droogautomaat, de diepvriezer en andere apparaten.
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Oefening 2
apparaten bank begeleiden bureau diepvriezer droogautomaat
halen hangen kapstok kast klerenkast / kopje koffie / ligt loopt
meubel onderbrengen opent plaatsmaken rommel spullen staat
wasmachine zitten

Je __________ voor het oude huis en bent van plan om binnen
te gaan. Je __________ door de voortuin naar de huisdeur en
belt twee keer. Jouw vriend __________ en laat je binnen. In
de vloer kun je jouw jas aan de ______________
____________ . Natuurlijk mag je even naar het toilet. Als je
gezellig in de woonkamer zit, gaat je vriend een
______________________ uit de keuken __________ . Om
buiten op het terras te ____________ , daarvoor is het nog een
beetje te koud. Vanuit de ________ kun je nog net de nieuwe
computer in de overvolle werkkamer op het ____________
zien. Een kwartier later wil je van je vriend weten, of de
________ voor de slaapkamer al geleverd is. Hij vraagt je om
hem via de trap naar boven te ____________________ . Op de
eerste verdieping ________ naast de badkamer, preciezer
gezegd: tussen de slaapkamer voor de ouders en die voor de
kinderen, nog een kleine opbergkamer met daarin de nieuwe
____________________ . Op het balkon zie je de
____________ , die voor het nieuwe ____________ heeft
moeten ______________________ . Ook boven op de zolder
was daarvoor helaas geen plaats meer. Maar in de kelder kon je
al die ______________ eveneens niet
________________________ , want daar staan de
____________________ , de __________________________ ,
de ______________________ en andere
__________________ .
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Oefening 3: C-Test
In de vl____ kun je jouw j___ aan de kap_____
hangen. Natuu______ mag je ev__ naar het toi___.
Als je geze____ in de woon__________ z___,
gaat je vri____ een ko____ kof____ uit de keu___
halen. Om bui_____ op het ter____ te zitten,
daarvoor is het nog een bee_____ te ko____.
Vanuit de ba___ kun je nog net de nie_____
comp______in de overvolle werk_______ op het
bur______ zien. Een kwar______ later wil je van
je vriend we____, of de ka____ voor de
slaapkamer al gele________ is.
Hij vra_____ je om hem via de tr___ naar bo____
te begel_______. Op de eer_______ verdi_______
ligt na____ de badkamer, prec_______ gezegd:
tus_____ de slaapkamer voor de oud______ en die
voor de kind_______, nog een kle_____
opber____________ met daarin de nieuwe
klere__________.
Op het bal_____ zie je de rom_______, die voor
het nieuwe meu_______ heeft moe_______
plaats________.
Ook bo______op de zol______was daarvoor
hel________ geen pla_______ meer.
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't Landhuis is gelegen in het plaatsje Nagyhajmas in Hongarije. Dit is een klein dorpje in
het uiterste Noordoosten van de Provincie Baranya, vlakbij de grens met de Provincie Tolna.
Het huis voldoet in ruime mate aan de eisen die aan een luxe vakantiewoning mag worden
gesteld. Het heeft zeer ruime, hoge kamers en beschikt over alle benodigde voorzieningen, en
meer!
't Landhuis is geschikt voor 8 personen (+ kindercampingbed), maar uiteraard ook gezellig
voor minder grote aantallen.
Woonkamer
In de woonkamer zijn twee banken, twee stoelen en twee salontafels aanwezig. Ook staat er
een grote eettafel voor 8 personen. Verder is er sateliet TV (nederlandse zenders) een video,
radio-cd speler en een dvd-speler.
Slaapkamer 1
ruim 2-persoonsbed + 2 nachtkastjes
grote kledingkast
kaptafel
stoel+ salontafel
12 baddoeken
4 handdoeken
Slaapkamer 2
ruim 2-persoonsbed + 2 nachtkastjes
grote kledingkast
comfortabel 2 persoons
slaapbank
12 baddoeken
4 handdoeken
Speel/TV kamer
comfortabele 1-persoons slaapbank
1-persoonsopklapbed 2 stoelen en een salontafel
tv met video en dvd speler groot aantal videobanden en dvd's
X-box spelcomputer
spelletjes
Alle bedden beschikken over kussens, dekbedden en beddegoed (hoeslaken,
kussensloop, dekbedhoes).
Keuken
In de keuken zijn een koel- vriescombinatie, magnetron, oven, vaatwasser en een
koffiezetapparaat aanwezig. Er staat ook een senseo.
De keuken is voorzien van een tienvoudige servies- en bestekset en beschikt verder over alle
noodzakelijke keuken benodigheden. Inclusief keukendoeken en theedoeken.
Badkamer
De badkamer is voorzien van een douche met wastafel.
Toilet
Er is een apart toilet. Tevens is er ook een buitentoilet.
Tuin
In de zeer ruime tuin kun je lekker in de zon zitten of juist in de schaduw van de fruitbomen
of onder de partytent. De tuin beschikt over twee tuinset te weten: 4 verstelbare stoelen met
kussens, een ligbed met kussen, 4 kuipstoeltjes en een grote 8 persoons tafel. de tweede set
bestaat uit 4 verstelbare tuinstoelen met kussens en een tafel.
Ook is er een rotan tuinset. En als je actiever bezig wilt zijn is een potje voetballen of basketballen in de tuin ook geen probleem. Verder is er een zwembad waarin je heerlijk kunt
afkoelen.
Diversen
In het hele huis is centrale verwarming aanwezig en 220v electriciteit waarop u Nederlandse
stekkers kunt aansluiten. Er is een wasmachine beschikbaar.
Verder is er nog aanwezig:
- kindercampingbedjekinderstoel
- trip-trap stoel
- stofzuiger
- strijkijzer en strijkplank
- droogmolen
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1) Formuleer vragen over het landhuisje; jouw partner geeft het
antwoord.
2) Beschrijf het landhuis met behulp van de schets!
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