Rotterdam (B1)
Mohammed en Aisha zijn op vakantie in Rotterdam. Ze bezoeken hun familie die in Nederland woont. Het is
de broer van Aisha en zijn Nederlandse vrouw Sonja. De broer van Aisha heet Ali. Sonja en Ali hebben drie
kinderen. Twee meisjes en een jongen. Sara, Mariam en Dennis. Mohammed en Aisha vinden het grappig
dat Dennis een Nederlandse naam heeft. Dennis is vernoemd naar de Nederlandse vader van Sonja.
De familie is blij dat Mohammed en Aisha naar Rotterdam gekomen zijn. Ali en Sonja willen de stad laten
zien aan hun familie. Sonja vertelt dat Rotterdam in het jaar 1300 werd gebouwd. De haven van Rotterdam
was tot 2005 de grootste haven van de wereld. Het is nog steeds de grootste haven van Nederland.
Ze gaan ook naar De Essalammoskee in de wijk Feijenoord in Rotterdam. Dat is de grootste moskee van
Nederland. 's Middags gaat Mohammed met Ali en zijn kinderen voetballen in een park. Sara, Mariam en
Dennis zijn fans van Feijenoord. Na het voetballen eten ze ijs.
Ook bezoeken ze de Euromast. De Euromast is heel hoog en geeft een mooi uitzicht over de stad
Rotterdam. Aan het eind van de dag eten ze bij Sonja en Ali thuis. Ali kan goed koken. Na het eten brengt
Sonja Mohammed en Aisha met haar auto naar een hotel.

Heb je de tekst begrepen?
1) Wie zijn op vakantie in Rotterdam?
a) Aisha en Ali en hun kinderen
b) Sonja en Mohammed en hun kinderen
c) Dennis en zijn twee broers
d) Aisha en Mohammed
2) Hoe heet de broer van Aisha?
a) Mohammed
b) Dennis
c) Ali
d) Aisha heeft geen broer
3) Waar staat de grootste moskee van Nederland?
a) In de haven van Rotterdam
b) Naast de Euromast in Rotterdam
c) In de Feijenoord wijk in Rotterdam
d) In een mooi park in Rotterdam
4) Wat is Feijenoord?
a) Een park in Rotterdam
b) Een Rotterdamse voetbalclub
c) De Euromast in Rotterdam
d) Het voetbalveld van Rotterdam
5) Hoe heten de kinderen van Mohammed en Sonja?
a) Dennis, Aisha en Sara
b) Sara, Dennis en Mariam
c) Ali, Mariam en Dennis
d) Ze hebben geen kinderen

Oorsprong: https://lingua.com/nl/nederlands/lezen/rotterdam/ - Oplossingen: 1) d 2) c 3) c 4) b 5) d

