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Neerslag luistertekst bij Een journalist in de straat! 
 
 
1. Ana Meloni 
 
 

 
 
2. Lotte Winters 
 
 

Journalist Dag mevrouw, ik ben journalist en ik wil graag weten hoe het is om in deze straat te 
wonen.  
Mag ik u eens wat vragen? 

 

Lotte Ja, dat mag. 
 

Journalist Mag ik misschien uw naam weten? 
 

Lotte Ja, natuurlijk. Ik ben Lotte Winters. 
 

Journalist 
 

Dag mevrouw, ik ben journalist. 
Ik wil graag weten wat er allemaal in deze straat gebeurt.  
Mag ik u enkele vragen stellen?  

 

Ana Natuurlijk. 
 

Journalist Mag ik misschien uw naam weten? 
 

Ana Zeker. Ik heet Ana Meloni. 
 

Journalist Doet u veel samen met de buren, mevrouw Meloni?  
Gebeurt er veel in deze straat? 

 

Ana Oh, er gebeurt heel veel in onze straat!  
We doen bijvoorbeeld elk jaar een straatfeest. 
Voor de kinderen organiseren we elke zomer speelstraat.  
Er rijden dan geen auto’s in onze straat.  
En de kinderen? Die spelen de hele dag buiten.  

 

Journalist Dat klinkt goed.  
Woont u hier graag? 

 

Ana Ja, ik woon hier heel graag.  
Het is een gezellige straat. 

 

Journalist Fijn om te horen.  
Bedankt voor uw antwoorden! 

 

Ana Graag gedaan! 
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Journalist Hoe is om in deze straat te wonen, mevrouw Winters?  
Hoe zijn uw buren? 

 

Lotte Oh, ik vind het hier heel fijn. Mijn buren zijn heel vriendelijk.  
We helpen elkaar vaak.  
Als we op vakantie zijn, dan verzorgen de buren onze planten.  
En als de buren weg gaan, dan letten wij op hun huis.  
Wij ruimen hun post op en geven ook hun planten water. 

 

Journalist Ah, dat is fijn.  
Jullie vragen elkaar dus om hulp als het nodig is. 

 

Lotte Ja, dat klopt! 
 

Journalist Fijn dat u goede buren heeft.  
Bedankt voor uw medewerking! 

 

Lotte Graag gedaan.  
 

 
 
3. Julia Zamida 
 

 
 

Journalist Dag mevrouw, ik ben verslaggever en ik zou u graag een paar vragen willen stellen.  
Mag dat? 

 

Julia Ja, natuurlijk. 
 

Journalist Mag ik misschien uw naam weten? 
 

Julia Ja, dat mag. Ik ben Julia Zamida. 
 

Journalist Is het fijn om hier te wonen, mevrouw Zamida? 
 

Julia Ja, ik vind het hier heel fijn. 
 

Journalist En zijn er wel eens problemen in de buurt?  
Ik heb gehoord dat er soms geluidsoverlast is in deze buurt. 
Hebt u last van luidruchtige buren? 

 

Julia Daarmee heb ik geen problemen. De buren zijn rustig. 
Als ik zelf een feestje geef, dan zeg ik dat op voorhand tegen de buren.  
Ik vraag ze dan of ze het willen zeggen als er te veel lawaai is.  

 

Journalist Dat is een goed idee.  
Dan krijg je geen ruzie.  
Bedankt voor uw antwoorden! 

 

Julia Graag gedaan! 
 


