
KALKOEN ONTPLOFT

STAP 1

Op een krant komen elke dag berichten binnen uit de hele wereld. Natuurlijk worden

die berichten niet altijd goed vertaald en soms staan er ook serieuze fouten in. In on-

ze krant plaatsen we enkel juiste berichten, geen verzinsels. Hier vind je de berichten

die vandaag zijn binnengekomen. Schrijf ‘waar’ naast wat je wel gelooft, en ‘niet

waar’ naast wat je niet gelooft. We houden enkel de berichten over die waar zijn. Die

stoppen we in onze eigen krant.

Het stadsbestuur van Leeds heeft de telefonistes in stadsdienst verboden mensen die opbellen

nog langer met “love” (schat) aan te spreken. Dat is te familiair, zo het stadsbestuur beslist.

Een honderdjarige man uit Indonesië heeft zijn vijfenzeventigjarige vrouw vermoord. Hij

deed dat omdat hij dacht dat zijn echtgenote hem had bedrogen. En zeggen dat ze nog maar

65 jaar getrouwd.

Op zijn zeventigste verjaardag heeft Adrifi besloten te leren lezen en schrijven. Gek, als je be-

denkt dat Adrafi vroeger onder dictator Idi Amin vice-president van Uganda geweest.

Een Israëlische man die negen jaar lang ruzie heeft gemaakt met zijn vrouw en haar geslagen,

nu wel een heel speciale straf gekregen van de rechter. Elke dag moet hij haar een ruiker bloe-

men aanbieden.

Wairapa in Nieuw-Zeeland heeft in 1995 een nieuwe burgemeester gekregen: de 38-jarige

Georgina Beyer. Dit bericht om een speciale reden het wereldnieuws gehaald. Georgina is na-

melijk de eerste transseksueel die het tot burgemeester gebracht.

Toeristen in het Zuid-Italiaanse plaatsje Bovalino konden het niet langer aanzien. Het plaat-

selijke station was daar zo smerig dat ze borstel, emmer en dweil genomen en zelf het station

geschrobd.

Wereldwijd hebben mensen geprotesteerd tegen de Duitse kernproeven. Vijftig Zweedse res-

tauranthouders hebben dat op hun manier gedaan. Ze allemaal Franse wijn genomen en die

gewoon op de straat leeggegoten. Als je dan nog weet hoeveel een fles Franse wijn in Zweden

kost ...
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Zelfs de Britse koningin in het afgelopen jaar op dieet gegaan. En via, via, via hebben we ach-

terhaald dat één van haar maaltijden bestaat uit achtereenvolgens een kreeftensoepje, zalm,

geroosterde korhoen en aardbeien. Erg laag aan cholesterol. Ik wil zelf ook wel zo’n dieetdag.

In Rotterdam een kalkoen ontploft. Toen een huisvrouw een verse kalkoen middendoor hakte

is het gevogelte ontploft. Uit het onderzoek bleek dat de keukenprinses niet alleen in de kip

gehakt maar ook in de gasaansteker die nog op het aanrecht lag.

In Zwitserland Madeleine Borel de sprong van haar leven gemaakt met een deltavleugel. Te-

gen de zin van haar familie. Madeleine net 96 geworden. 

1. Waarom geloof je bepaalde stukjes niet?

2. Schrijft een krant altijd de waarheid? Zoek een artikel uit jouw krant (of die van de

buren) waarvan je denkt dat het inderdaad echt gebeurd is en één waarvan je

denkt dat het verzonnen is.

3. Kunnen we de berichten die we ‘waar’ vinden zo in onze krant zetten? Wat scheelt

er eigenlijk aan?

4. Verbeter ze. 

5. Wat heb je bijgevoegd? Waarom die vormen? Waarbij horen ze? Kan je niet zon-

der?

6. Sorteer die vormen. Op basis waarvan maak je een onderscheid?

7. Herschrijf de zinnen in je schrift. Doe dat op zo’n manier dat je die extra’s niet no-

dig hebt. Geeft dat een verschil in betekenis?
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Samengevat

STAP 2

1. Klopt dit verhaal?

Bruiloft
De meeste gasten zijn al naar huis. Het bruiloftsfeest heeft erg lang. Mijn ouders hadden een

grote feestzaal. We hadden heel wat familieleden en vrienden. Ik heb de uitnodigingskaarten

zelf. Onze oom en tante uit Duitsland konden helaas niet komen. We zullen hun een videofilm

van de bruiloft. Die is door onze buurman. Vroeger heeft hij dat dagelijks voor zijn beroep.

Na zijn pensioen heeft hij er zijn hobby van. Misschien zal ik ook wel eens zo’n camera.

2. Schrijf jij op deze manier over het huwelijksfeest van je broer, zus, vriend of vriend-

in? Wat is hier eigenlijk mis?

3. Probeer aan te vullen of te verbeteren.

4. Hier nog een versie. Waarin verschilt ze met die van jou?

Bruiloft
De meeste gasten gingen al naar huis. Het bruiloftsfeest duurde erg lang. Mijn ouders huur-

den de grote feestzaal. We nodigden heel wat familieleden en vrienden uit. Ik verzond de uit-

nodigingskaarten zelf. Onze oom en tante uit Duitsland konden helaas niet komen. We sturen

hun een videofilm van de bruiloft. Die maakte onze buurman. Vroeger deed hij dat dagelijks

voor zijn beroep. Na zijn pensioen maakte hij er zijn hobby van. Misschien koop ik ook wel

eens zo’n camera.

5.  Je kunt blijkbaar spelen met het werkwoord. Maakt dat een verschil uit voor de be-

tekenis van de zin of de tekst?
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Samengevat

STAP 3

1. Dit berichtje is wel waar, maar het is onvolledig. Vul jij aan? Tussen haakjes vind je

enkele mogelijkheden, maar je mag ook iets anders proberen.

ZWAAR
De zwaarste Egyptenaar weegt 400 kilo en (kan - moet - wil - zal - mag) zijn woning enkel

verlaten met de hulp van de brandweer. Die (mag - zal - wil - moet - kan) daarvoor een zwa-

re kraan gebruiken. Dat meldt de Arabische krant Al-Alam al-Youm.

De 45-jarige Mahrus el-Sayed Ibrahim (moest - wilde - kon - zou - mocht) vorige week drin-

gend in het ziekenhuis worden opgenomen. Omdat hij niet door de deur van zijn kamer (zou-

mocht - kon - wilde - moest), (wilde - kon - moest - mocht - zou) de brandweer aanrukken om

de man, via het balkon en met behulp van een kraan, uit zijn woning te hijsen.

Bij zijn huwelijk in 1988 woog de man die 1,75 meter groot is, 80 kilogram. Enkele maanden

later kreeg hij elefantiasis en nam hij in volume toe.

De “olifantman”, zoals hij door de Egyptische kranten genoemd wordt, (wil - moet - zal - mag

- kan) niet op zijn rug slapen. Hij (kan - zal - wil - moet - mag) op zijn zijde blijven liggen op-

dat zijn gewicht zijn borstkas niet (kon - mocht - moest - wilde - zou) indrukken.
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2. Hoe weet je wat je moet invullen? Moet je eigenlijk wel iets invullen? Waarom?

3. Zie je enig verschil met stap 2?

Samengevat

Oefening
1. Lees de volgende tekst en verbeter waar dat nodig is het gezegde. 

2. Noteer onder de aanvullingen om wat voor werkwoord het gaat: een hulpwerk-

woord of een hoofdwerkwoord.

GRAPJE ...
Vorige zondag we in Bokrijk een prachtige wandeling gemaakt.

Moeder was niet.

Zij liever thuis het eten bereiden.

Jammer. Zij tijdens wandelingen boeiend over haar jeugd vertellen.

Opeens een dikke rat voor onze voeten doorgerend.

We wel gillen van de schrik.

Toen we terug op het parkeerterrein kwamen, schrokken we nog meer.

Onze auto verdwenen ...

Wat we nu aanvangen?

Zagen we daar niet mijn oudste broer samen met zijn verloofde?

Zouden zij ons kunnen?

Zij lieten ons eerst alles.

Tegen zijn gewoonte in bleef mijn broer doodkalm.

Daarna toverde hij een autosleutel uit zijn broekzak te voorschijn: de reservesleutel van onze

auto!

Hij dus onze wagen verplaatst!

Om die grap kon vader eerst echt niet.

Gelukkig veranderde dat snel.
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