Het pittoreske dorpje is niet ver
hier vandaan. De boerderijen
zijn versierd met bloemen.

Leestest

4 x / 16 dpt

De plaatselijke bewoners begroeten
ons van ver. Niet vaak worden zij blij
verrast met vreemd bezoek.

voor nabij

3,2 x / 12,5 dpt

Een vogel neemt een bad en maakt zichzelf schoon.
Het ritueel wordt niet door de kat opgemerkt.
De kat ligt gekruld in een rieten mandje te slapen.
2,5 x / 10 dpt

Een oude hond uit het naburige dorpje maakt zijn dagelijkse
ronde en snuffelt aan elke lantaarnpaal. Aangekomen bij een
stapel houten kratten, besluit hij om te gaan slapen.
2 x / 8 dpt

Voetgangers passeren ons. Lopen door
het dorp en bewonderen de prachtige
tuinen met bloemen, verschillende
groenten en vruchten.

In de dorpsvijver zwemmen eenden met hun
jonkies. Het kleinste eendje blijft achter en
snatert angstig. Een reiger is waakzaam.

1,25 x / 5 dpt
- Tekst op 25 cm afstand houden
- Vergroting = (aantal dpt : 4)

1,6 x / 6 dpt

Het dorp heeft haar eigenlijke karakter behouden. De meeste
huizen stammen uit de laatste jaren van de negentiende eeuw
en bevinden zich nog in goede staat. Het paardenhuis is
recent volledig gerenoveerd en is de trots van het dorp. Op de
eerste verdieping is een tentoonstelling over plaggenhutten
te bezichtigen. De tentoonstelling is vandaag voor het eerst
geopend.

1 x / 4 dpt

Controletekst 1
Wellicht heeft u wat moeite met deze tekst. Dat is normaal.
Deze lettergrootte komt zelden of nooit voor.

0,8 x / 3 dpt
Controletekst 2
Wanneer u ook deze tekst kunt lezen, heeft u bij het lezen van lectuur
nauwelijks problemen.

0,63 x / 2 dpt
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Krantenkop

8 x / 32 dpt

10 x / 40 dpt

12,5 x / 50 dpt

weer wordt.

vandaag mooi

16 x / 64 dpt

20 x / 80 dpt

dat het

Ik denk

De zon komt op
en de lucht is
onbewolkt.
In het grote bos
staan vooral beuken
en een paar dennen.
6,3 x / 25 dpt

Een smalle weg voert
ons langs struiken
waaraan heerlijke
bessen groeien.
5 x / 20 dpt

