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Wat leer je? 

Lezen 2a tekst 1 

 
 Bericht van de postbode 

 
 
 
Soms kan de postbode uw post niet in de brievenbus doen.  
Bijvoorbeeld als  u een pakje krijgt.  
Dan belt hij aan om de post aan u te geven.  
Als u niet thuis bent, gooit hij een briefje in de brievenbus.  
Zo’n briefje gaat u nu lezen. 
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Tekst 1: Bericht van de postbode 
 

 
 
 

Geachte mevrouw/meneer Janssen 

 

Vandaag 18/10 trof ik u niet thuis aan. 

 
 Bezorgservice 

   Ik heb een voor bestemde zending1 daarom helaas niet kunnen  
   Uitreiken2. 

   De zending is afkomstig van Wehkamp uit Arnhem 
   De zending wordt opnieuw bij u aangeboden3: 
    Vanavond tussen 18.00 – 21.00 uur 
    maandag tussen 9.00 – 17.00 uur 
   Als u dan niet thuis bent, ontvangt u een tweede bericht  
   waarmee de zending kan worden afgehaald. 
 
 Afhaalservice 

   Ik heb uw verzoek om een zending af te halen, daarom niet  
   niet kunnen uitvoeren4. U kunt de zending afgeven bij elke 
   postvestiging5. 
 
   Bij vragen kunt u contact opnemen met PTT post  
   Klantenservice (zie ommezijde). 
 
Met vriendelijke groeten, 

Uw postbode, Rob 
 
 
TPG Post BV reg. Nr 124700 k.v.k. ’s Gravenhage 

  
       
 

 
 
 
 
 
 
Woorden: 
 
1.  voor u bestemde zending : pakje van de post, dat voor u is 
2.  uitreiken    : geven 
3.  wordt aangeboden  : wordt gegeven 
4.  uitvoeren    : doen 
5.  postvestiging   : postkantoor 
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Vragen bij ‘bericht van de postbode’ 
 
 
1. Voor wie is dit bericht? 
 

........................................................................................................... 
 
2. Was er iemand thuis toen de postbode een pakket af wilde geven? 
 

.......................................................................................................... 
 
3. Wie heeft het pakket gestuurd? 
 

......................................................................................................... 
 
4. Wanneer komt de postbode terug? 
 

........................................................................................................ 
 
5. Hoe heet de postbode? 
 

....................................................................................................... 
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 Advertentie winkelmedewerker 
 
Als u werk zoekt, is het misschien een goed idee om vaak in de krant te kijken.  
In de krant staan vaak advertenties voor werk.  
Als u denkt: “Ja, dat werk lijkt me wel leuk”, of: “Ja, dat kan ik wel”, kunt u op die 
baan solliciteren.  
U moet dan een brief schrijven of u moet bellen naar het bedrijf dat de advertentie in 
de krant heeft gezet.  
In deze tekst gaat u een advertentie lezen voor een winkelmedewerker. 
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Tekst 2: Advertentie winkelmedewerker 
 
 
Lees de advertentie en geef antwoord op de vragen: 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Waar is het winkeltje? 

a. In het centrum van Rotterdam. 
b. In het zorgcentrum Simeon en Anna. 
c. In een winkelcentrum. 

 
2. Hoeveel dagen per week is het winkeltje geopend? 

a. 5 dagen per week. 
b. 6 dagen per week. 
c. 7 dagen per week. 

 
3. Wat moet u in het winkeltje doen? 

a. Elke week 18 uur of meer werken. 
b. Werken met de kassa en dingen bestellen. 
c. Telefoneren met de bewoners van het zorgcentrum. 

 
4. Wat moet u doen als u wilt solliciteren? 

a. Telefonisch contact opnemen met mevrouw L. Augustijn. 
b. Het zorgcentrum Simeon en Anna bezoeken. 
c. Een brief schrijven naar het zorgcentrum Simeon en Anna. 
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 Brief NV Casema 
 
Als u een televisie heeft, moet u ook elke maand geld betalen aan de 
kabelmaatschappij.  
De kabelmaatschappij zorgt dat u de t.v. programma’s  thuis op uw t.v. kunt krijgen.  
Daarvoor moet u dan het abonnementsgeld betalen. 
In Amsterdam heet de kabelmaatschappij UPC. 
In deze tekst gaat u een brief lezen van een andere kabelmaatschappij: NV Casema.

 

Nt2taalmenu lezen 2a 6  



 

Tekst 3: Brief NV Casema 

 
 

NV Casema     Regiokantoor: Decimalaan 16 
         3526 AJ Utrecht 
       Telefoonnr. 030 – 890304 
 
Kabeltelevisie      
 
 
 
       Karels MJ 
       W Heukelsln 52 
       3581 ST Utrecht 
 
 
 
 
       Utrecht, 21 december 2001 
 
 
 
 
 
 
Geachte abonnee, 
 
 
 
Het abonnementstarief in de gemeente Utrecht wordt per 1 januari 2002 
verhoogd van 7 euro naar 7,50 euro per maand voor het volledige1 pakket en 
van 4,60 euro naar 4,70 euro per maand voor het beperkte2 pakket. Het 
abonnementstarief voor een nevenaansluiting blijft gehandhaafd3 op 2 euro 
per maand. 
 
Wij wensen u een voorspoedig 2002 met veel kijk- en luisterplezier. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
N.V. Casema 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Woorden: 
1.  volledig   : alles, helemaal 
2.  beperkt   : niet volledig, klein  
3.  blijft gehandhaafd : is niet veranderd 
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 vragen bij de brief van NV Casema 
 
1. Wie heeft deze brief gestuurd? 

....................................................................................................................... 

 

2. Wanneer is deze brief verstuurd? 

....................................................................................................................... 

 

3. Voor wie is deze brief? 

....................................................................................................................... 

 

4. Wat is het adres van NV Casema? 

........................................................................................................................ 

 

5. Wat is het telefoonnummer van NV Casema? 

......................................................................................................................... 

 
 
 
 
Kies a, b of c: 
 
1. Hoe heet de abonnee? 

a. N.V. Casema 
b. Karels 
c. Geachte abonnee 

 
2. Wanneer moet de abonnee meer gaan betalen? 

a. Voor 1 januari 2002. 
b. Vanaf 21 december. 
c. Vanaf 1 januari 2002.  
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3. Wat gaat er gebeuren met de prijs per maand voor een volledig  
pakket? 
a. Die wordt 0,50 euro meer. 
b. Die wordt 1 euro meer. 
c. Die verandert niet. 

 
4. Wat gaat er gebeuren met de prijs per maand voor een beperkt pakket? 

a. Die wordt 0,50 euro meer. 
b. Die wordt 0,10 euro meer. 
c. Die wordt 0,20 euro meer. 

 
5. Wat gaat er gebeuren met de prijs voor een extra televisieaansluiting? 

a. Die blijft hetzelfde. 
b. Die blijft niet gehandhaafd. 
c. Die wordt duurder. 
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Met de Telegraaf voordelig 
naar Six Flags 
Holland      

  
 

De Telegraaf is een Nederlandse krant, die door heel veel mensen iedere 
ochtend gelezen wordt. In deze tekst lees je een advertentie van de Telegraaf: ze 
hebben een speciale aanbieding.
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Met De Telegraaf voordelig naar 
Six Flags Holland, het jongste 
familiepark van Nederland. 
 
 
De krant van wakker Nederland en Six Flags Holland organiseren samen een 
spectaculaire voordeelactie. En iedereen die De Telegraaf regelmatig los koopt, 
kan ervan profiteren. 
 
Welkom in Six Flags Holland 
   In Six Flags Holland kunt u ook in het 
naseizoen volop plezier beleven met 
attracties voor jong en oud. Op de Waikiki 
Wave surft u over de oceaangolven. In El 
Condor wervelt u razendsnel door de lucht. 
En Six Flags’ rivieren El Rio Grande, 
Crazy River en Hudson Bay zijn goed voor 
heel veel spetterende waterpret. Six Flags 
Holland is geopend van 10.00 tot 17.00 
uur, op zon- en feestdagen tot 18.00 uur. 
 
Koop 3x De Telegraaf, dan is uw 
2e kaartje GRATIS! 
   De entreeprijs voor Six Flags Holland 
bedraagt Є 17,50 per persoon (kinderen tot 
4 jaar gratis). Als trouwe klant van De 
Telegraaf bent u echter heel wat voordeli-
ger uit. Bij aankoop van één toegangsbe-
wijs krijgt u tegen inlevering van deze vol-
geplakte spaarkaart het tweede kaartje gra-
tis. Dat is makkelijk verdiend! Deze actie 
is geldig van 1 september tot en met  

26 oktober, de laatste dag dat Six Flags 
Holland dit jaar geopend is. 
 
Zo doet u mee: 
   Knip uit 3 voorpagina’s van De Tele-
graaf de datumregel (in de blauwe balk). 
De data moeten verschillend zijn en van na 
16 augustus 2002. Plak de 3 strookjes op 
deze spaarkaart en lever deze in bij de 
kassa van Six Flags Holland. 
 
Actievoorwaarden 
   Tegen inlevering van een volle spaar-
kaart krijgt u bij aankoop van een entree-
bewijs van Є 17,50 het tweede entreebe-
wijs gratis. Deze actie duurt van 1 septem-
ber t/m 26 oktober 2002. Één spaarkaart 
per entreebewijs. De kaart geldt niet in 
combinatie met groeps- en andere 
kortingen en bij aankoop van een combi-
kaart: Trein/Bus/Entree. De kaart is niet 
inwisselbaar voor contant geld. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
D E  T E L E G R A A F  S P A A R K A A R T

 
PLAK HIER EEN DATUMREGEL 

PLAK HIER EEN DATUMREGEL 

PLAK HIER EEN DATUMREGEL 
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Vragen bij ‘Six Flags Holland’  

 
1. Op welke tijden is Six Flags Holland op zondag geopend? 

 
a. Van tien uur ’s morgens tot vijf uur ’s avonds. 
b. Van tien uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds. 
c. Van negen uur ’s morgens tot vijf uur ’s avonds. 

 
2. Hoeveel moeten een volwassene, een kind van 4 jaar en een kind van 3 

jaar samen betalen? 
 
a. 35 euro 
b. 17,50 euro 
c. 52,50 euro 

 
3. Wanneer krijg je het tweede kaartje gratis? 

 
a. Als je drie keer De Telegraaf koopt. 
b. Als je een trouwe klant van De Telegraaf bent. 
c. Als je een volgeplakte spaarkaart inlevert. 

 
4. Vanaf welke datum krijg je met een volgeplakte spaarkaart het tweede 

kaartje gratis? 
 

a. vanaf 1 september 
b. t/m oktober 
c. vanaf 26 oktober 

 
5. Je kunt  je spaarkaart volplakken als je kranten hebt van … 
 

a. 16 augustus, 18 augustus en 20 augustus 
b. 17 augustus, 20 augustus en 20 oktober 
c. 14 augustus, 19 augustus en 20 augustus 

 
 



 

Antwoorden 
 
Tekst 1 Bericht van de postbode 
1. Voor mevrouw of meneer Janssen. 
2. Nee. 
3. Wehkamp. 
4. Maandag tussen 18.00 en 21.00    
    uur. 
5. Rob. 
 
Tekst 2 Advertentie winkelmedewerker 
1. b 
2. b 
3. b 
4. c 
 
Tekst 3 Brief Casema 
1. NV-Casema.     1. b 
2. 21 december 2001.    2. c 
3. Voor M.J. Karels.     3. a 
4. Decimalaan 16, 3526     4. b 
    AJ Utrecht.               5. a 
5. 030 – 890304. 
 
Tekst 4 Telegraaf 
1.  b   4.  a 
2.  a   5.  b 
3.  c 
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