
Leesoefening  Op weg naar huis. 

Op weg naar huis. 

 

Mopperend stuurt Wim zijn grote vrachtwagen naar de kant van de weg. Waar 

zit hij nou? Meestal weet hij de weg precies. Maar door de grote wegomlegging 

ging het mis. Het mist….hij ziet geen hand voor ogen. Hij praat tegen zichzelf: 

de kaart er nog maar eens bij pakken. Onhandig, zo’n groot ding. Eens kijken, 

die brug heb ik gehad, zo’n 5 kilometer geleden. Dan had ik daar misschien toch 

meteen links moeten gaan. Had ik nou maar zo’n mevrouw in mijn auto. Zo’n 

mevrouw in een kastje die zegt: “Na drie kilometer naar links. U bent op uw 

bestemming”. Aan zo’n vrouw zou ik wat hebben. Wim ziet ook op de kaart niet 

waar hij is. Er komt een andere vrachtwagen voor hem staan.  

“Problemen?” 

“Ik kan de weg niet meer vinden, ik heb geen idee waar ik ben.” 

“Waar moet je naar toe?” 

“Ik moet naar Leiden.” 

“Weet je wat, ik rij wel voor.” 

Dankbaar knikt Wim zijn collega toe. 

“Prima, daar ben ik mee geholpen!” 

Ze starten allebei hun wagen. Wat een herrie in de stille nacht. Wim kijkt goed 

of hij weg kan rijden. En voor hij het weet is hij zijn voorganger kwijt. Zo, die 

gaat er hard vandoor. En dat in die mist. Hij geeft een extra dot gas. Hij tuurt 

in de verte maar ziet de andere wagen niet meer. Hij zet zijn wagen weer aan 

de kant. Hij geeft het op. Dan maar een bedje opmaken in de cabine. 

Welterusten! 

 

Bij deze tekst horen vragen. Schrijf in je schrift de antwoorden. Schrijf wel een 

hele zin! 

1. Waardoor raakt Wim de weg kwijt? 

2. Wat bedoelt Wim met “een mevrouw in een kastje”? 

3. Hoe komt het dat Wim de andere vrachtwagen kwijt raakt? 

Op het antwoordblad staan de goede antwoorden! 

 

Wat betekent: “Hij ziet geen hand voor ogen meer”? Kies het goede antwoord! 

1. Hij ziet zo slecht dat hij zijn hand niet kan zien. 

2. Hij ziet niets omdat hij zijn hand voor zijn ogen houdt. 

3. Hij kan weinig zien door de mist. 



Wat hoort bij elkaar? 

Zet in je schrift de woorden die bij elkaar horen achter elkaar. 

 

1 behoefte    a ruimte voor de chauffeur 

2 bestemming   b slaap lekker 

3 collega    c dat heb je nodig 

4 cabine    d doel 

5 voorganger   e nevel 

6 turen    f iemand met hetzelfde werk 

7 mist     g rijdt of loopt voor je 

8 welterusten   h goed kijken. 

 

Kijk op het antwoordblad of je de goede woorden bij elkaar heb gezocht! 


