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2  Schrijf de volgende woorden op de juiste plaats in de tekst.

toen – ten slotte – eerst

_________________ was Gert een omroeper op televisie. _________________ hij het 

plan bedacht om de kinderprogramma’s tijdens de eindejaarsperiode met een hond 

te presenteren, ging het snel met zijn carrière. De hond viel enorm in de smaak en 

_________________________ werden Samson en Gert een bekend duo in medialand.

waar – bovendien – uiteindelijk

Studio 100 werd opgericht, een bedrijf _________________ heel wat nieuwe 

televisieprogramma’s en musicals bedacht werden. _________________ scheerde 

K3 onder de vleugels van Verhulst en co. ook hoge toppen. Gert Verhulst werd 

_________________ baas van Plopsaland.

er – verder – daarnaast

In dat pretpark zijn vele attracties. _________________ is een achtbaan en een 

draaimolen. _________________ is er een grote glijbaan. _________________ is 

Plopsaland beroemd om zijn theater waar heel wat beroemdheden komen optreden.

3  Waarnaar verwijst het paarse woord? 
Onderstreep en verbind met een pijl.

Het verhaal van K3 is een succesverhaal. Het is net een sprookje. Er waren eens drie 

meisjes die beroemd wilden worden. Ze zonden een lied in voor de voorrondes van het 

Eurovisiesongfestival. Hun lied haalde het songfestival niet, maar toch sloeg het aan. 

Karen, Kristel en Kathleen veroverden als K3 België en nadien ook Nederland. Daar 

woonde Josje Huisman die in 2009 een wedstrijd won om Kathleen te vervangen.

Toen de drie zangeressen in 2015 aankondigden 

dat ze zouden stoppen, waren hun fans enorm 

triest. Ze vonden dat een leven zonder K3 heel 

wat kleur verloor. Gelukkig bedacht Gert Verhulst 

een oplossing. De oude K3 zou vervangen worden 

door drie jonge zangeressen. Dat was een goed 

idee! Sinds eind 2015 zingen Hanne, Klaasje en 

Marthe de pannen van het dak als jonge K3’tjes. ©
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