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Lees het gedicht “ de Bibelebontse Berg” en

LEESTEKST DOOR
PAMELA UECKERMAN
Pamela Ueckerman in mijn
Nederlandse Intermediate klas
heeft dit leuke stuk geschreven
over dansen. Is dit iets voor u?
Pamela gaat samen met haar
man Matthew binnenkort een
poosje in Nederland wonen en
wie weet - misschien vindt ze
daar een baan als danslerares!
Ze begint al aardig Nederlands
te spreken en te schrijven.
Vind je het fitnesscentrum
saai en vervelend? Probeer
te dansen! Ben jij lid van een
fitnesscentrum? Hoeveel keer
per maand gebruik je je lidmaatschap? Wees eerlijk! Een
groot aantal mensen wordt elk
jaar lid van een fitnesscentrum
met goede bedoelingen, maar
ze gaan er heel weinig naar
toe. Een goedkopere, leukere
keus is dansen. Dansen wordt
populairder met volwassenen;
veel dansscholen hebben lessen voor volwassenen maar er
zijn ook nu dansscholen uitsluitend voor volwassenen. Je
hoeft geen ervaring te hebben
als kind; je kunt als beginner
beginnen. Door het hele land
trekken elke week moeders,
vaders, oma’s, opa’s, studenten en yups hun danskleding
aan en gaan naar een nabije
dansschool.
Er zijn zoveel soorten dans:
van het serieuze ballet tot hiphop en Ballroom. Als je goed
in ritme bent, is tapdansen
misschien goed voor jou; als
je het leuk vindt met andere
mensen te dansen, probeer
Latin of ballroomdansen. Jazz,
Modern en Contemporary zijn
meer technisch maar ook leuk
met populaire muziek. Hip-

beantwoord de onderstaande vragen in het
Nederlands.
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hop is dans met “attitude”.
Ballet is wel serieus voor tieners (die misschien professionele danseressen willen worden) maar voor volwassenen
is het relaxend, kalm en goed
voor de botten en spieren!
Veel mensen waarderen de
klassieke muziek.
Elke soort dans is vervelend
maar het is allemaal goed
voor het lichaam en ook voor
de geest. Je ontmoet andere
volwassenen; je beweegt je
lichaam op de maat van de
muziek; elke week leer je iets
nieuws en het is ook goede lichaamsoefening!
Als je dansen wil proberen,
moet je eerst een stijl kiezen en
een school vinden. Goede leraren en leraressen vinden het
leuk om volwassenen te leren
en ze begrijpen wat speciaal is
aan het lichaam van volwassenen. Probeer eerst een beginner les te geven en geef jezelf
wat tijd om eraan te wennen.
Probeer een paar soorten. Je
hoeft geen danskleding of
dansschoenen voor de eerste
paar lessen te hebben. Met
een paar scholen mag je optreden als je wilt – soms met
kinderen en soms met alleen
volwassenen.
Denk nooit
dat je te oud of te groot bent
om te dansen; ik heb mannen van zestig op balletlessen
gezien! Bovendien ben ik als
volwassene van 22 met dansen begonnen. Nu ben ik 30
en danslerares en ik leer graag
volwassenen ballet, jazz en
tap. Dat kan je ook doen!
Dus zoek je plaatselijke dansschool, trek je dansschoenen
aan en veel plezier!

Op de Bibelebontse berg
Staat een Bibelebonts huis;
In dat Bibelebontse huis
Wonen Bibelebontse mensen;
En die Bibelebontse mensen
Hebben Bibelebontse kinderen;
En die Bibelebontse kinderen
Eten Bibelebontse pap;
Met de Bibelebontse lepel
Uit een Bibelebontse nap.
En op die Bibelebontse berg
Woont ook de Bibelebontse hond;
En die Bibelebontse hond
Jaagt de Bibelebontse kat;
En de Bibelebontse kat
Jaagt de Bibelebontse rat;
En die Bibelebontse rat
Vangt de Bibelebontse muis;
Piep, zei de Bibelebontse muis.
Tot ziens, zei het Bibelebontse huis.

Antwoord in het Nederlands:
1.

Wat eten de kinderen in het Bibelebontse huis?

……………………………………………………………………………………………..
2.
Waar wonen de Bibelebontse mensen?
………………………………………………………………………………………………
3.
Hoe kom je in het Bibelebontse huis?
……………………………………………………………………………………………..
4.
Een nap is ...
a. een glas b. een bakje c. een bord d. een kop
………………………………………………………………………………………………
5.
Wie jaagt de Bibelebontse hond?

Answers to the exercises and the Koninginnedag quiz in the
March edition
1. Hendrika the cow
schelp, parasol, watersport, cola, zand, zon, boot, zee, ijsje
2. jij, jullie, u
1. jullie 2. jij 3. jij 4. u 5. jullie 6. u ( or jij if you know him/her well)
7. jij 8. jullie 9. u 10. jij (or u) 11. u 12. jij 13. jij 14. u 15. jij 16. jullie
17. jullie 18. u 19. u 20. Jjj 21. u 22. jullie 23. u 24. u 25. jullie (or
u) 26. u 27. u 28. u 29. u 30 jij!
3. hebben/zijn exercise
3. heeft 4. is 5. hebben 6. bent 7. hebben 8. hebt 9. heeft 10. is 11.
zijn 12. hebben 13. zijn 14. is 15. hebben 16. ben 17. bent 18. zijn
19. heeft 20. is
4. Quiz
1. januari 2. april 3. respect 4. Franeker 5. Beatrix 6. vrije 7.
kroonprins 8. Juliana 9. nationale 10. oranjefeesten 11. leden
12. live 13. vrijmarkt 14. oranjebitter 15. werkpaleis 16. wimpel
17. voorstellingen 18. Máxima 19. Apeldoorn 20. Leve

……………………………………………………………………………………………..
6.
Eet de kat de Bibelebontse rat?
………………………………………………………………………………………………
7.
De rat zegt “Piep!”
Is dit waar of niet waar?
………………………………………………………………………………………………
8.
Waarop staat het Bibelebontse huis?
……………………………………………………………………………………………….
9.
Waar woont de hond?
………………………………………………………………………………………………
10. Wie vangt de Bibelebontse muis?
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……………………………………………………………………………………………..
11.
Hoeveel beesten zijn er in het gedicht “De Bibelebontse Berg?”
Hoe heten ze in het Nederlands?

15 MAY 2009

………………………………………………………………………………………………
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