verleden tijd (4)
Vorige week ____________ ik een brief thuis.
Deze brief ____________ geschreven door Kees.
Ik ____________ 10 jaar geleden in het huis naast Kees.
Ik ____________ ooit zijn buurman.
Kees ____________ mij dat hij mij graag weer wil zien.
Hij ____________ mij ook dat hij vorig jaar vader is geworden van een zoon.
Ook ____________ hij dat zijn vader vorige maand is overleden.
Vijf jaar geleden ____________ Kees met zijn vrouw.
Ik ____________ nog aanwezig op hun bruiloft.
Dat ____________ de laatste keer dat ik hem heb gezien en gesproken.
Ik ____________ naar het buitenland.
Ik ____________ daar bij een groot en bekend bedrijf.
Vorig jaar ____________ ik terug naar Nederland.
De vader van Kees ____________ een sterke en vrolijke man.
Hij ____________ 2 zonen en 2 dochters.
Kees ____________ zijn oudste zoon.
Gisteren ____________ ik Kees om hem te condoleren.
Ook ____________ ik met hem een afspraak.
Kees ____________ dat hij erg moe was.
Hij ____________ slecht geslapen en hard gewerkt.
Ook ____________ hij dat hij het erg druk gehad.
Toch ____________ hij blij weer eens iets van mij te horen.
Vroeger ____________ we hele goede vrienden van elkaar.
Hij ____________ nog wat over zijn zoon die nu 1 jaar is.

Gelukkig zie ik hem volgende week.
Dan kunnen we pas echt goed bijpraten.

antwoorden
Vorige week kreeg ik een brief thuis.
Deze brief was geschreven door Kees.
Ik woonde 10 jaar geleden in het huis naast Kees.
Ik was ooit zijn buurman.
Kees schreef mij dat hij mij graag weer wil zien.
Hij schreef mij ook dat hij vorig jaar vader is geworden van een zoon.
Ook schreef hij dat zijn vader vorige maand is overleden.
Vijf jaar geleden trouwde Kees met zijn vrouw.
Ik was nog aanwezig op hun bruiloft.
Dat was de laatste keer dat ik hem heb gezien en gesproken.
Ik ging naar het buitenland.
Ik werkte daar bij een groot en bekend bedrijf.
Vorig jaar kwam ik terug naar Nederland.
De vader van Kees was een sterke en vrolijke man.
Hij had 2 zonen en 2 dochters.
Kees was zijn oudste zoon.
Gisteren belde ik Kees om hem te condoleren.
Ook maakte ik met hem een afspraak.
Kees zei dat hij erg moe was.
Hij had slecht geslapen en hard gewerkt.
Ook zei hij dat hij het erg druk had gehad.
Toch was hij blij weer eens iets van mij te horen.
Vroeger waren we hele goede vrienden van elkaar.
Hij vertelde nog wat over zijn zoon die nu 1 jaar is.

Gelukkig zie ik hem volgende week.
Dan kunnen we pas echt goed bijpraten.

