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zinnen/woorden

Als iedereen je graag mag, dan ben je • populair. populair
Op de middelbare school heb je voor wiskunde een • calculator nodig. calculator
De instortende brug veroorzaakte een enorme • ravage. ravage
Na twintig jaar zag hij zijn oude klasgenoten weer op de • reünie. reünie
Of jij die sommen goed hebt gemaakt of niet, zal ik wel • beoordelen! beoordelen
Een reactie waar je niet bij nadenkt, noem je een • refl ex. refl ex
De weggelekte olie veroorzaakte een • milieuramp. milieuramp
Wanneer een vrachtwagen rijdt met een aanhangwagen,  vrachtwagencombinatie• 
spreek je van een vrachtwagencombinatie. 
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opbouwzin

Op de radio klinkt een populair liedje.

Op de radio klinkt een populair liedje over verliefdheidsvlinders.

Op de radio klinkt een populair liedje over verliefdheidsvlinders dat hij 
zachtjes meefl uit.

Op de radio klinkt een populair liedje over verliefdheidsvlinders dat hij 
zachtjes meefl uit, terwijl hij naar zijn lucifers grabbelt.
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tekst: de fi le

Een ongeluk!

Jack is vrachtwagenchauffeur bij BIO, een bedrijf dat goederen  bij BIO, een bedrijf dat goederen 
levert aan natuurvoedingswinkels. Op 11 mei stuurt hij zijn levert aan natuurvoedingswinkels. Op 11 mei stuurt hij zijn 
vrachtwagencombinatie een scherpe bocht in. Voor het eerst in een scherpe bocht in. Voor het eerst in 
lange tijd valt er weer wat regen en de weg is glad, maar Jack merkt lange tijd valt er weer wat regen en de weg is glad, maar Jack merkt 
het niet. Op de radio klinkt een populair liedje dat hij zachtjes  liedje dat hij zachtjes 
meefl uit, terwijl hij naar zijn lucifers grabbelt. Jack is verliefd op meefl uit, terwijl hij naar zijn lucifers grabbelt. Jack is verliefd op 
Katja, een leuk meisje dat in een winkel werkt. Om precies te zijn: de Katja, een leuk meisje dat in een winkel werkt. Om precies te zijn: de 
natuurwinkel waar hij nu naar toe gaat! 
‘Ik heb rode rozen voor je gekocht …’ zingt Jack mee. 



M7 4

Hij zet de radio nog wat harder.
Opeens voelt hij hoe zijn wagen begint te glijden en in een slip raakt! Opeens voelt hij hoe zijn wagen begint te glijden en in een slip raakt! 
Jacks hart schiet in zijn keel van schrik. In een refl ex trekt hij aan het  trekt hij aan het 
stuur. Maar de vrachtwagen is niet meer te houden: traag kantelt hij. stuur. Maar de vrachtwagen is niet meer te houden: traag kantelt hij. 
Het gegil van gierende remmen, de stank van schroeiend rubber, een Het gegil van gierende remmen, de stank van schroeiend rubber, een 
klap … de ravage op de weg is enorm! Honderden fl essen frituurolie  op de weg is enorm! Honderden fl essen frituurolie 
zijn uit de aanhanger geslingerd en liggen opengebarsten op het zijn uit de aanhanger geslingerd en liggen opengebarsten op het 
asfalt.
Jack wringt zich kreunend uit de verwrongen cabine. Achter hem . Achter hem 
klinkt nog radiomuziek. 
‘Door jou vlieg ik uit de bocht,’ blèrt de popgroep …
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tekst: journaal

Het journaal van acht uur

Goedenavond dames en heren, het is vandaag 
dinsdag 6 mei.

Vanmorgen is in Londen door de burgemeester 
een nieuwe metrolijn geopend. De hoofdstad 
hoopt hiermee de stroom reizigers beter te kunnen hoopt hiermee de stroom reizigers beter te kunnen 
verwerken. Elke reiziger kreeg bij het kopen van een verwerken. Elke reiziger kreeg bij het kopen van een 
kaartje een paraplu cadeau.
Gisteravond is bekend geworden wie de fi nalisten 
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van ‘Toptalent’ zijn. De drie winnaars strijden komende vrijdag tegen elkaar om de hoofdrol 
in de nieuwe tv-serie ‘Waardeloos!’

In een wei bij Dorst is een schat gevonden. Het gaat om gouden munten uit de tijd van de 
Romeinse keizer Nero, aldus een expert. Bij elkaar zijn ze meer dan een miljoen euro waard. 
Jan Vos, de gelukkige vinder, krijgt daarvan tien procent. Toen men hem vroeg wat hij 
daarvan vond, juichte hij: ‘Ik ga uit mijn dak!’

In glazenfabriek ‘Glashard’ zijn dit jaar alle productierecords gebroken, en ook heel wat glas.

Het weer: af en toe zon, maar ook af en toe een bui, temperatuur tussen de achttien en de 
twintig graden.

Ik wens u nog een hele fi jne avond en graag tot morgen!


