Nederlands

Engels

Andere taal

Woordenlijst per hoofdstuk
Uitleg woordenlijst
In deze lijst staan woorden uit het tekstboek en uit de
transcripties van de luisterteksten. Niet alle woorden
staan in de lijst. Alleen de woorden die je moet leren,
staan in de lijst. Dit zijn de belangrijke woorden voor
taalniveau A1. De woorden staan per hoofdstuk bij
elkaar. De woorden zijn verdeeld in groepen: verba,
speciale verba, substantieven, vaste combinaties,
adjectieven, andere woorden, zinnen en vragen. Binnen
elke groep staan de woorden op alfabetische volgorde.
Alle woorden zijn in de context van het hoofdstuk
vertaald. Is de betekenis van een woord afhankelijk van
de context? Dan staat er een voorbeeldzin onder het
woord. De preposities staan niet in de woordenlijst.
De preposities staan in een aparte alfabetische lijst,
op p. 168 van het tekstboek.

Toelichting adjectieven
In de woordenlijst staat altijd eerst de basisvorm. Tussen
haakjes staat de vorm met -e.
Toelichting overige woorden
De overige woorden staan in de woordenlijst zoals ze
voorkomen in het tekstboek.

Afkortingen
Eng. =	het woord is oorspronkelijk Engels.
De uitspraak is (half-)Engels.
Fr. = 	het woord is oorspronkelijk Frans.
De uitspraak is (half-)Frans.
f
= female, vrouwelijk
m = male, mannelijk
pl
= pluralis

Toelichting verba
Van alle regelmatige verba staat alleen de infinitief
in de woordenlijst.
Uitzondering: in de woordenlijst bij hoofdstuk 1 staat
steeds de persoonsvorm plus de infinitief.
Bij alle onregelmatige vervoegingen en bij alle
separabele verba staan standaard de persoonsvorm
én de infinitief in de lijst.
Bij alle imperfectumvormen staan ook de
persoonsvorm én de infinitief in de lijst.
Bij alle perfectumvormen staan persoonsvorm,
participium en infinitief in de lijst.

Toelichting substantieven
In de woordenlijst staat eerst de singularisvorm en
tussen haakjes de pluralisvorm.
Heeft het woord geen singularis? Dan staat alleen de
pluralisvorm in de woordenlijst, met daarbij: (pl).
Heeft het woord geen pluralis? Dan staat tussen
haakjes: (-)
Afgeleide woorden en samengestelde woorden staan
direct onder het hoofdwoord.
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Engels

Introductie
verba
Herhaal. (herhalen)
Hoor. (horen)
Kijk. (kijken naar)
Kies. (kiezen)
Lees. (lezen)
Luister. (luisteren naar)
Praat. (praten met, over)
Schrijf. (schrijven)
Spreek. (spreken met, over)
Typ. (typen)
Zeg. (zeggen)
Zoek. (zoeken)

verbs
Repeat. (to repeat)
Hear. (to hear)
Look. (to look at)
Choose. (to choose)
Read. (to read)
Listen. (to listen to)
Talk. (to talk to, about)
Write. (to write)
Speak. (to speak with, about)
Type. (to type)
Say. (to say)
Find. (to find)

substantieven
de bladzijde (de bladzijden/
de bladzijdes)
de cursist (de cursisten)
de docent (de docenten)
de dubbele punt (de dubbele punten)
de komma (de komma’s)
de les (de lessen)
de oefening (de oefeningen)
de pagina (de pagina’s)
de punt (de punten)
de taal (de talen)
de tekst (de teksten)
de vraag (de vragen)
de zin (de zinnen)

nouns
page (pages)

het antwoord (de antwoorden)
het boek (de boeken)
het bord (de borden)
het hoofdstuk (de hoofdstukken)
het plaatje (de plaatjes)
het uitroepteken (de uitroeptekens)
het vraagteken (de vraagtekens)
het woord (de woorden)

answer (answers)
book (books)
(black)board ((black)boards)
chapter (chapters); unit (units)
picture (pictures)
exclamation mark (exclamation marks)
question mark (question marks)
word (words)

andere woorden
correct
fout
goed
ja
juist
nee
niet
niet correct
niet waar
onjuist
waar
wel

other words
correct
wrong
right
yes
correct
no
not
incorrect
false
incorrect
true
yes; – (opposite of not)
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student (students)
teacher (teachers)
colon (colons)
comma (commas)
class (classes)
exercise (exercises)
page (pages)
full stop (full stops); dot (dots)
language (languages)
text (texts)
question (questions)
sentence (sentences)

Andere taal

Nederlands
zinnen en vragen
Wat betekent … ?
Dat betekent …
Wat is … in het Nederlands?
Dat is …
Ik begrijp het!
Ik begrijp het niet.
Ik ben klaar!
Ik heb een vraag.
Ik snap het!
Ik snap het niet.
Ik weet het!
Ik weet het niet.

Engels
sentences and questions
What does … mean?
It means …
What is … in Dutch?
That’s …
I understand!
I don’t understand.
I am finished!
I have a question.
I understand!
I don’t understand.
I know!
I don’t know.

Andere taal
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Engels

Hoofdstuk 1
verba
ik ben (zijn)
ik heet (heten)
ik kan (kunnen)
ik kom uit (komen uit)
ik woon in (wonen in)

verbs
I am (to be)
my name is
I can, I am able to (to be able to)
I am / come from (to be / come from)
I live in (to live in)

ben je? (zijn)
heb je? (hebben)

are you? (to be)
do you have? (to have)

Gebruik. (gebruiken)
Maak. (maken)

Use. (to use)
Make. (to make)

substantieven
de naam (de namen)
de achternaam (de achternamen)
de roepnaam (de roepnamen)
de voornaam (de voornamen)
de nationaliteit (de nationaliteiten)
het land (de landen)
het land van herkomst
de Nederlander (de Nederlanders)
de stad (de steden)
de taal (de talen)
de moedertaal (de moedertalen)
de woonplaats (de woonplaatsen)

nouns
name (names)
last name (last names)
given name (given names)
first name (first names)
nationality (nationalities)
country (countries)
country of origin
Dutchman (Dutchmen)
city (cities)
language (languages)
mother tongue (mother tongues)
place of residence (places of residence)

(het) Nederlands
Ik spreek Nederlands.
het voorbeeld (de voorbeelden)

Dutch
I speak Dutch.
example (examples)

adjectieven
goed (goede)
leuk (leuke)
Nederlands (Nederlandse)

adjectives
good
nice
Dutch

andere woorden
alleen
Ik spreek alleen Italiaans.
de
dus
een
een beetje
elkaar
en
het
hoe
iemand
ik
je
Waar woon je?
je
Wat is je voornaam?

other words
only
I only speak Italian.
the
so
a, an
a little
each other
and
the
how
somebody
I
you (unstressed)
Where do you live?
your (unstressed)
What is your first name?
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Andere taal

Nederlands
jij
jouw
maar
mijn
morgen
Nederland
nog een keer
Kijk nog een keer naar de tekst.
nog meer
Welke talen spreek je nog meer?
nu
of
ook
waar
waar … vandaan?
wat
welk (welke)
wie

Engels
Andere taal
you (stressed)
your (stressed)
but
my
tomorrow
the Netherlands
again, once more
Look at the text again.
(even) more; here: other
Which other languages do you speak?
now
or
also, too
where
where … from?
what
which
who

zinnen en vragen
Dag!
Doeg!
Doei!
Hallo!
Hoi!
Goedemorgen.
Goedemiddag.
Goedenavond.
Tot ziens!
Wat leer je in dit hoodstuk?
Klaar voor de start!
Dank je wel.
Wat leuk!

sentences and questions
Goodbye!
Bye!
Bye!
Hello!
Hi!
Good morning.
Good afternoon.
Good evening.
See you later!; Goodbye!
What will you learn in this chapter?
Ready, steady, go!
Thank you.
How nice!

Leer ook:
–d
 e Nederlandse naam van: jouw
moedertaal, jouw nationaliteit en
jouw land van herkomst
– de preposities (zie p. 20)

Also learn:
– t he Dutch name for: your mother
tongue, your nationality and your
country of origin
– the prepositions (see p. 20)
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Engels

Hoofdstuk 2
verba
controleren
krijgen
oefenen
spellen
studeren
vertellen over
vragen
werken

verbs
to check
to get, to receive
to practise
to spell
to study
to talk about
to ask
to work

doe je? (doen)
Wat voor werk doe je?
ik ben getrouwd (getrouwd zijn)
hij heeft (hebben)
hij ziet (zien)

do you do? (to do)
What kind of work do you do?
I am married (to be married)
he has (to have)
he sees (to see)

speciale verba
Schrijf … op. (opschrijven)

special verbs
Write … down. (to write down)

substantieven
de broer (de broers)
de collega (de collega’s)
de cursus (de cursussen)
de familie (de families)
de huisgenoot (de huisgenoten)
de maand (de maanden)
de man (de mannen)
de moeder (de moeders)
de ouder (de ouders)
de student (de studenten)
de studie (de studies)
de vader (de vaders)
de vriend (de vrienden)
de vriendin (de vriendinnen)
de vrouw (de vrouwen)
de zoon (de zonen / de zoons)
de zus (de zussen)

nouns
brother (brothers)
colleague (colleagues)
course (courses)
family (families) (relatives)
housemate (housemates)
month (months)
man (men); husband (husbands)
mother (mothers)
parent (parents)
student (students)
study (studies)
father (fathers)
friend (friends) (m)
friend (friends) (f)
woman (women); wife (wives)
son (sons)
sister (sisters)

het bedrijf (de bedrijven)
company (companies)
het gezin (de gezinnen)
family (families) (parents and children)
het huis (de huizen)
house (houses)
het kind (de kinderen)
child (children)
het studentenhuis (de studentenhuizen) student house (student houses)
adjectieven
groot (grote)
half (halve)
een half jaar
klein (kleine)
nieuw (nieuwe)
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adjectives
big
half
half a year
little
new

Andere taal

Nederlands
andere woorden
al
allebei
alleen
daarna
Dit is …, Dat is … (zijn)
Dit zijn …, Dat zijn … (zijn)
drie
één
geen
hij
hoe lang
Hoe lang wonen jullie al in Nederland?
hoeveel
iedereen
jullie
meneer
mevrouw
pas
samen
sorry
twee
u
uw
vier
we
wij
ze
zij
zijn

Engels
other words
already
both
alone
afterwards
This is …, That is … (to be)
These are …, Those are … (to be)
three
one
no
he
how long
How long have you lived in the
Netherlands?
how many
everybody
you (pl)
sir; Mr
Madam; Mrs / Ms
only
together
sorry
two
you (formal)
your (formal)
four
we (unstressed)
we (stressed)
they; she (unstressed)
they; she (stressed)
his

zinnen en vragen
Let op!
Wat kort!
Wat lang!
Zeg maar ‘jij’, hoor!

sentences and questions
Note.
That’s short!
That’s long!
Please say ‘jij’.

Leer ook:
– de preposities (zie p. 28)

Also learn:
– the prepositions (see p. 28)

Andere taal
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Hoofdstuk 3
verba
beginnen met
helpen
jarig zijn
nodig hebben
starten
tellen
weten
willen

verbs
to start with
to help
to have one’s birthday
to need
to begin, to start
to count
to know
to want

ik ben geboren (geboren zijn)
ik kan (kunnen)
ik was (zijn)

I was born (to be born)
I can
I was (to be)

hij geeft (geven)

he gives (to give)

substantieven
de balie (de balies)
de dag (de dagen)
de datum (de data/de datums)
de geboortedatum (de geboortedata)
de startdatum (de startdata)
de cursus (de cursussen)
de taalcursus
de leeftijd (de leeftijden)
de plaats (de plaatsen)
de postcode (de postcodes)
de secretaresse (de secretaresses)
de straat (de straten)
de verjaardag (de verjaardagen)

nouns
desk (desks)
day (days)
date (dates)
date of birth (dates of birth)
starting date (starting dates)
course (courses)
language course
age (ages)
place (places)
postcode (postcodes)
secretary (secretaries)
street (streets)
birthday (birthdays)

het adres (de adressen)
het e-mailadres (de e-mailadressen)
het formulier (de formulieren)
het inschrijfformulier
(de inschrijfformulieren)
het getal (de getallen)
het jaar (de jaren)
het geboortejaar (de geboortejaren)
het nummer (de nummers)
het huisnummer (de huisnummers)
het telefoonnummer
(de telefoonnummers)

address (addresses)
email address (email addresses)
form (forms)
enrolment form (enrolment forms)

adjectieven
verplicht (verplichte)

adjectives
mandatory

andere woorden
bedankt
hoe oud
meer
Je wilt graag meer informatie.
vandaag
wanneer

other words
thank you
how old
more
You would like more information.
today
when
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number (numbers)
year (years)
birth year (birth years)
number (numbers)
house number (house numbers)
phone number (phone numbers)

Andere taal

Nederlands
zinnen en vragen
Echt waar? Ja, echt.
Nog een fijne dag!
Oké.
Dat kan.
Prima!

Engels
sentences and questions
Really? Yes, really.
Have a nice day!
Okay.
That’s possible.
Great!

Leer ook:
– de getallen 0 – 100 (zie p. 34)
– de maanden van het jaar (zie p. 36)
– de preposities (zie p. 36)

Also learn:
– the numbers 0 – 100 (see p. 34)
– the months of the year (see p. 36)
– the prepositions (see p. 36)

Andere taal
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Engels

Hoofdstuk 4
verba
drinken
fietsen
gaan + infinitief
Ik ga morgen sporten.
gaan naar
Ik ga naar het sportcentrum.
lunchen
sluiten
sporten
zullen
Zullen we naar de film gaan?

verbs
to drink
to cycle
to be going to + infinitive
I am going to exercise tomorrow.
to go to
I go to the sports centre.
to have lunch
to close
to play a sport, to exercise
shall; will
Shall we go to the cinema?

speciale verba
ga je mee … + infinitief? (meegaan)

special verbs
Are you coming (along)…? (to come
along)

substantieven
de afspraak (de afspraken)
de agenda (de agenda’s)
de avond (de avonden)
de film (de films)
de medewerker (de medewerkers)
de baliemedewerker (de baliemedewerkers)
de middag (de middagen)
de ochtend (de ochtenden)
de school (de scholen)
de sportschool (de sportscholen)
de sport (de sporten)
de tijd (de tijden)
de week (de weken)

nouns
appointment (appointments)
diary (diaries)
evening (evenings)
film (films)
employee (employees)
desk clerk (desk clerks)

het café (de cafés)
het centrum (de centra)
het sportcentrum (de sportcentra)
het deel (de delen)
het dagdeel (de dagdelen)
het ding (de dingen)
Je kan hier veel leuke dingen doen.
het huiswerk (-)
het idee (de ideeën)
het plan (de plannen)
het uur (de uren)
het weekend (de weekenden/weekends)

bar (bars), pub (pubs)
centre (centres)
sports centre (sports centres)
part (parts)
part of the day (parts of the day)
thing (things)
You can do a lot of nice things here.
homework
idea (ideas)
plan (plans)
hour (hours); here: o’clock
weekend (weekends)

vaste combinaties
afgelopen zijn
De les is om half vijf afgelopen.
gesloten zijn
Het sportcentrum is op 1 januari
gesloten.

collocations
to be finished
The class will be finished at half past four.
to be closed
The sports centre is closed on 1 January.
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afternoon (afternoons)
morning (mornings)
school (schools)
fitness centre (fitness centres)
sport (sports)
time (times)
week (weeks)

Andere taal

Nederlands

Engels

dicht/open gaan om …
Het restaurant gaat om 12 uur open.
dicht/open zijn van … tot …
Het restaurant is van 12 tot 23 uur
open.
(geen) tijd hebben
Ik heb geen tijd voor een hobby.
Ik heb geen tijd om dagelijks te
sporten.
(geen) zin hebben
Ik heb zin in koffie!
Ik heb zin om naar de film te gaan.

to open / close at …
The restaurant opens at 12 o’clock.
to be open / closed from … to
The restaurant is open from noon to
11 p.m.
to (not) have time
I don’t have time for a hobby.
I don’t have time to exercise daily.

adjectieven
elk (elke)
elke dag
gezellig (gezellige)
heel (hele)
de hele dag
ieder (iedere)
iedere dag
slecht (slechte)
vast (vaste)
een vaste dag

adjectives
every
every day
enjoyable
whole
the whole day
every
every day
bad
fixed
a fixed day

andere woorden
dagelijks
doordeweeks
haar
hier
hoe laat …?
nog steeds
op welke dagen … ?
’s avonds
’s middags
’s morgens
’s ochtends
t/m = tot en met
vanavond
vanmiddag
vanmorgen
vannacht
vanochtend
veel
Sport jij veel?

other words
daily
during the week
her
here
what time …?
still
on which days …?
in the evening
in the afternoon
in the morning
in the morning
up to and including
tonight; this evening
this afternoon
this morning
tonight
this morning
a lot
Do you exercise a lot?

zinnen en vragen
Hoe gaat het?
Goed, en met jou/u?
Ook goed.

sentences and questions
How are you?
I’m fine and you?
I’m fine too.

Hoe laat is het?
Het is … .
Hoe laat begint het?
Het begint om … .

What time is it?
It’s …
At what time does it start?
It starts at …

Andere taal

to (not) feel like, to (not) fancy
I fancy a coffee.
I feel like going to the cinema.
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Dat weet ik niet.
Goed idee!
Graag gedaan.
Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.

Engels
I don’t know.
Good idea!
You’re welcome.
From early in the morning until late in
the evening.

Leer ook:
– de preposities (zie p. 44)
– de dagen, de dagdelen en de tijd
(zie p. 44)
– Sport je? Leer dan ook het
verbum van jouw sport,
bijvoorbeeld ‘volleyballen’.

Also learn:
– the prepositions (see p. 44)
– the days, parts of the day and the
time (see p. 44)
Do you play a sport? Then learn
the verb describing your sport,
for example: to play volleyball.
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Andere taal

Nederlands

Engels

Andere taal

Hoofdstuk 5
verba
afspreken
beloven
Wat beloof jij?
dansen
eten
kunnen
Kun je maandag om 10 uur?
Kun je goed dansen?
leren
moeten
mogen
Mag ik hier roken?
Je mag in de vergaderruimte niet eten.
overleggen
plannen
reageren op
reserveren
roken
vergaderen
verzetten
willen
Wilt u iets drinken?
We willen graag sporten.
zingen
zullen
Zal ik even helpen?
Zullen we om half 9 afspreken?
We zullen ons huiswerk maken!

verbs
(to arrange) to meet; to agree on
to promise
What do you promise?
to dance
to eat
can; to be able to
Is Monday at 10 o’clock possible?
Can you dance well?
to learn
to have to; must
can; to be allowed to
Can I smoke here?
You can’t eat in the meeting room.
to consult, to discuss
to plan
to react to
to book
to smoke
to meet
to change, to reschedule
to want
Would you like something to drink?
We would like to exercise.
to sing
will, shall
Shall I give you a hand?
Shall we meet at half past eight?
We will do our homework!

substantieven
de deadline (de deadlines)
de planning (de planningen)
de jaarplanning
de toekomst (-)
de vergadering (de vergaderingen)

nouns
deadline (deadlines)
plan (plans), schedule (schedules)
annual schedule (annual schedules)
future
meeting (meetings)

het overleg (-)
het team (de teams)
het verschil (de verschillen)
het voorstel (de voorstellen)

consultation (consultations)
team (teams)
difference (differences)
proposal (proposals)

vaste combinaties
een afspraak maken
een afspraak verzetten
een voorstel doen
iets graag willen
Ik wil graag een kopje koffie.
vrij zijn

collocations
to make an appointment
to reschedule an appointment
to suggest, to propose
would like something
I would like a cup of coffee.
to have the day off
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adjectieven
beter (betere)
druk (drukke)
kort (korte)
lang (lange)

Engels
adjectives
better
busy
short
long

andere woorden
anders
/aa/ klinkt anders dan /ee/.
even
Ik ga even lunchen.
hetzelfde
au klinkt hetzelfde als ou.
misschien
ons (onze)
hun
privé
de privéafspraak

other words
different
/aa/ sounds different than /ee/.
just
I am going to have some lunch.
the same
au sounds the same as ou.
perhaps
our
their
private
private engagement

zinnen en vragen
Ik heb het druk.
Vind je dat goed?
Succes!
Dan kan ik niet.
Momentje, …

sentences and questions
I am busy.
Is that okay for you?
Good luck!
I can’t make it then.
Just a minute, …

Leer ook:
– de preposities (zie p. 52)

Also learn:
– the prepositions (see p. 52)

Het Wat-weet-je-al-spel

Game: What have you learnt so far?

substantieven
de opdracht (de opdrachten)
het gesprek (de gesprekken)

nouns
assignment (assignments), task (tasks)
conversation (conversations)

verba
ga … terug (teruggaan)
ga … vooruit (vooruitgaan)
aan de beurt zijn

verbs
go back (to go back)
go forward (to go forward)
to be one’s turn
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Andere taal

Nederlands

Engels

Andere taal

Hoofdstuk 6
verba
bellen met
bestellen
betalen
nemen
pinnen

verbs
to give (someone) a call
to order
to pay
to take
to pay with a (debit) card

substantieven
de deur (de deuren)
de foto (de foto’s)
de groente (de groentes/groenten)
de herfst (-)
de menukaart (de menukaarten)
de klant (de klanten)
de lente (de lentes)
de lepel (de lepels)
de ober (de obers)
de persoon (de personen)
de rekening (de rekeningen)
de salade (de salades)
de tafel (de tafels)
de vis (– / de vissen)
de vork (de vorken)
de wijn (de wijnen)
de winter (de winters)
de zomer (de zomers)

nouns
door (doors)
photo (photos)
vegetable (vegetables)
autumn
menu (menus)
customer (customers)
spring (springs)
spoon (spoons)
waiter (waiters)
person (people)
bill (bills)
salad (salads)
table (tables)
fish
fork (forks)
wine (wines)
winter (winters)
summer (summers)

het biertje (de biertjes)
het bord (de borden)
het drankje (de drankjes)
het eetcafé (de eetcafés)
het eten (-)
het fruit (-)
het gerecht (de gerechten)
het voorgerecht (de voorgerechten)
het hoofdgerecht (de hoofdgerechten)
het nagerecht (de nagerechten)
het glas (de glazen)
het kopje (de kopjes)
het mes (de messen)
het najaar (-)
het restaurant (de restaurants)
het seizoen (de seizoenen)
het servet (de servetten)
het toetje (de toetjes)
het vlees (-)
het voorjaar (-)
het woordenboek (de woordenboeken)

beer (beers)
plate (plates)
drink (drinks)
pub serving food
food
fruit
dish (dishes)
starter (starters)
main course (main courses)
dessert (desserts)
glass (glasses)
cup (cups)
knife (knives)
autumn
restaurant (restaurants)
season (seasons)
napkin (napkins)
dessert (desserts)
meat
spring
dictionary (dictionaries)

vaste combinaties
een keuze maken
lekker vinden
uit eten gaan

collocations
to make a choice
to like something
to go out for dinner
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Woordenlijst per hoofdstuk
Nederlands
adjectieven
favoriet (favoriete)
lekker (lekkere)
rood (rode)
vegetarisch (vegetarische)
wit (witte)

Engels
adjectives
favourite
good
red
vegetarian
white

andere woorden
bijna
bijvoorbeeld
contant
zonder

other words
almost
for example
cash
without

zinnen en vragen
Een tafel voor twee (personen),
alstublieft.
Eet smakelijk!
Het komt eraan!
Het was heerlijk.
Mogen we de rekening alstublieft?

sentences and questions
A table for two, please.

Leer ook:
– de preposities (zie p. 64)
– de maanden van het jaar (zie p. 36)

Also learn:
– the prepositions (see p. 64)
– the months of the year (see p. 36)

188 honderdachtentachtig

Enjoy your meal!
Coming right up!
It was wonderful.
Can we have the bill, please?

Andere taal

Nederlands

Engels

Andere taal

Hoofdstuk 7
verba
houden van
Ik hou(d) niet van kaas.
kennen
Welk typisch Nederlands eten ken je?
klinken
lusten
Ik lust geen kaas.
ontbijten
smaken
Het eten smaakt goed!
veranderen
vergelijken (met)
verwijderen

verbs
to love, to like
I don’t like cheese.
to know
Which typical Dutch food do you know?
to sound
to like
I don’t like cheese.
to have breakfast
to taste
The food tastes good!
to change
to compare (to)
to remove

substantieven
de appel (de appels)
de honing (-)
de jam (-)
de kaas (– / de kazen)
de klank (de klanken)
de koffie (-)
de lunch (de lunches)
de melk (-)
de mening (de meningen)
de peper (-)
de smaak (de smaken)
de spelling (-)
de suiker (-)
de thee (-)
de uitleg (-)
de uitspraak (-)

nouns
apple (apples)
honey
jam
cheese (cheeses)
sound (sounds)
coffee
lunch (lunches)
milk
opinion (opinions)
pepper
taste (tastes)
spelling
sugar
tea
explanation
pronunciation

het avondeten (-)
het ei (de eieren)
het einde (de eindes)
het hotel (de hotels)
het ontbijt (-)
het product (de producten)
het zout (-)

dinner
egg (eggs)
end (ends)
hotel (hotels)
breakfast
product (products)
salt

vaste combinaties
een weekendje weg gaan/zijn
aan het einde van

collocations
to go / be away for a weekend
at the end of
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Nederlands
adjectieven
bitter (bittere)
fantastisch (fantastische)
geweldig (geweldige)
koud (koude)
moeilijk (moeilijke)
mooi (mooie)
typisch (typische)
vers (verse)
vies (vieze)
warm (warme)
zacht (zachte)
zoet (zoete)
zout (zoute)
zuur (zure)

Engels
adjectives
bitter
fantastic
great
cold
difficult
lovely
typical
fresh
nasty; dirty
warm
soft
sweet
salty
sour

andere woorden
dan
Het boek is mooier dan de film.
deze
dezelfde
die
even … als
Mijn vriend is even groot als ik.
eventueel
liever
meer
(het) meest
minder
(het) minst
veel
waarom?
weinig

other words
than
The book is nicer than the film.
this; these
the same
that; those
as … as
My friend is as tall as I am.
possibly
rather
more
(the) most
less
(the) least
a lot
why?
little

zinnen en vragen
Dat is prima.
Hè bah, dat is vies.
Hè, jammer.
Wat lekker!

sentences and questions
That is fine.
Yuck, that’s nasty.
What a pity.
That’s so good!

Leer ook:
– de preposities (zie p. 64)

Also learn:
– the prepositions (see p. 64)
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Andere taal

Nederlands

Engels

Andere taal

Hoofdstuk 8
verba
bakken
koken
kopen
pakken
roeren
serveren
snijden
vinden
Waar kan ik de melk vinden?
vinden + adjectief
Ik vind kaas lekker.
Ik vind drop vies.
wachten

verbs
to fry
to cook; to boil
to buy
to take, to get
to stir
to serve
to cut
to find
Where can I find the milk?
to find, to think
I like cheese.
I don’t like liquorice.
to wait

speciale verba
voeg … toe (toevoegen)

special verbs
add (to add)

substantieven
de boodschap (de boodschappen)
de helft (de helften)
de kassa (de kassa’s)
de korting (de kortingen)
de markt (de markten)
de pan (de pannen)
de prijs (de prijzen)
de supermarkt (de supermarkten)
de tomaat (de tomaten)
de ui (de uien)
de winkel (de winkels)

nouns
purchase (groceries, shopping)
half (halves)
cash register (cash registers)
discount (discounts)
market (markets)
pan (pans)
price (prices)
supermarket (supermarkets)
tomato (tomatoes)
onion (onions)
shop (shops)

het bonnetje (de bonnetjes)
het feest (de feesten)
het feestje (de feestjes)
het gesprek (de gesprekken)
het lijstje (de lijstjes)
het boodschappenlijstje
(de boodschappenlijstjes)
het recept (de recepten)
het tasje (de tasjes)
het wagentje (de wagentjes)
het water (-)
het winkelwagentje (de winkelwagentjes)

receipt (receipts)
party (parties)
party (parties)
conversation (conversations)
list (lists)
shopping list (shopping lists)

vaste combinaties
boodschappen doen
een boodschappenlijstje maken
in de aanbieding zijn

collocations
to do the (grocery) shopping
to make a shopping list
to be on special offer

recipe (recipes)
bag (bags)
trolley (trolleys)
water
(shopping) trolley ((shopping) trolleys)
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Nederlands
adjectieven
duur (dure)
goedkoop (goedkope)
normaal (normale)
perfect (perfecte)
simpel (simpele)
snel (snelle)

Engels
adjectives
expensive
cheap
normal
perfect
simple
fast

andere woorden
10 cent
20 euro
500 gram
alles
gratis
iets
iets anders
online
want
zo’n (= zo + een)
Ik heb niet zo’n zin in groentesoep.

other words
10 cents
20 euros
500 grams
everything
free
something
something else
online
because
such (a)
I don’t really feel like (having)
vegetable soup.

zinnen en vragen
Ja, graag.
Op is op.
Pardon, mag ik wat vragen?
Twee voor de prijs van één!

Sentence and questions
Yes, please.
When it’s gone it’s gone.
Excuse me, may I ask you something?
Two for the price of one!

Leer ook:
– de preposities (zie p. 82)

Also learn:
– the prepositions (see p. 82)
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Andere taal

Nederlands

Engels

Andere taal

Hoofdstuk 9
verba
delen
Ze delen de rekening.
kosten
roepen
staan
sturen
verkopen
winnen
worden
Mijn dochter wordt snel groot.
zitten

verbs
to share
They are sharing the bill.
to cost
to shout
to stand
to send
to sell
to win
to become, to get
My daughter is growing up fast.
to sit

substantieven
de bakker (de bakkers)
de bezorger (de bezorgers)
de dochter (de dochters)
de fles (de flessen)
de informatie (-)
de jurk (de jurken)
de kleren (pl)
de kinderkleren
de liter (de liters)
de pinpas (de pinpassen)
de schoen (de schoenen)
de slager (de slagers)
de stoel (de stoelen)
de verkoper (de verkopers)
de kosten (pl)
de verzendkosten (pl)

nouns
baker (bakers)
delivery man (delivery men)
daughter (daughters)
bottle (bottles)
information
dress (dresses)
clothes
children’s clothes
litre (litres)
debit card (debit cards)
shoe (shoes)
butcher (butchers)
chair (chairs)
salesman (salesmen)
costs
shipping costs

het apparaat (de apparaten)
het artikel (de artikelen/artikels)
het briefje van tien (de briefjes van tien)
het geld (-)
het kleingeld
het wisselgeld
het meisje (de meisjes)
het meubel (de meubels)
het speelgoed (-)
het T-shirt (de T-shirts)

device (devices)
item (items)
ten-euro note (ten-euro notes)
money
small change
change
girl (girls)
piece of furniture (furniture)
toys
T-shirt (T-shirts)

vaste combinaties
een gesprek voeren
te koop
het verschil tussen A en B
van goede/slechte kwaliteit zijn

collocations
to have a conversation
for sale
the difference between A and B
to be of good / bad quality
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Woordenlijst per hoofdstuk
Nederlands
adjectieven
ander (andere)
Ga je naar de supermarkt of naar een
andere winkel?
blij (blije)
speciaal (speciale)
verschillend (verschillende)
Hoeveel verschillende producten
koopt Daniël?

Engels
adjectives
other
Do you go to the supermarket or to
another shop?
happy
special
various, different
How many different products does
Daniel buy?

andere woorden
exclusief
extra
heel + adjectief
Het is heel goed.
maar
Je wilt maar 1 stoel.
meteen
per stuk
precies
te
De kleren zijn nu te klein.
via
wel eens
zelf

other words
not included
extra
very + adjective
It is very good.
but; only (or no translation)
You only want one chair.
right away
per piece
exactly
too
The clothes are too small now.
via, by means of
ever
self

zinnen en vragen
Hoeveel kost het?
Ga je gang.
Gaat uw gang.

sentences and questions
How much is it?
Go ahead. (informal)
Go ahead. (formal)

Doe die maar.
Doet u die maar.

That one / Those ones, please. (informal)
That one / Those ones, please. (formal)

Geef maar.
Geeft u maar.

I’ll have … (informal)
I’ll have … (formal)

Laat maar zitten.

Never mind.

Leer ook:
– de preposities (zie p. 92)
– eventueel: de woorden van het
werkblad bij oefening 6.

Also learn:
– the prepositions (see p. 92)
– optional: the words on the worksheet
accompanying exercise 6.
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Andere taal

Nederlands

Engels

Andere taal

Hoofdstuk 10
verba
bedoelen
Wat bedoel je?
gaan over
De tekst gaat over het leven van Jolien.
lopen
noemen
openen
spelen
Ik speel piano.

verbs
to mean
What do you mean?
to be about
The text is about Jolien’s life.
to walk
to name
to open
to play
I play the piano.

speciale verba
meenemen (ik neem … mee)
opstaan (ik sta … op)
schoonmaken (ik maak … schoon)

special verbs
to take along (I take along)
to get up (I get up)
to clean (I clean)

substantieven
de bioscoop (de bioscopen)
de buur (de buren)
de buurman (de buurmannen)
de buurvrouw (de buurvrouwen)
de fiets (de fietsen)
de groep (de groepen)
het groepje (de groepjes)
de hobby (de hobby’s)
de kantine (de kantines)
de krant (de kranten)
de muziek (-)
de pauze (de pauzes)

nouns
cinema (cinemas)
neighbour (neighbours)
neighbour (neighbours) (m)
neighbour (neighbours) (f)
bicycle (bicycles)
group (groups)
small group (small groups)
hobby (hobbies)
canteen (canteens)
newspaper (newspapers)
music
break (breaks)

het concert (de concerten)
het kantoor (de kantoren)
het kwartier (de kwartieren)
het kwartiertje (de kwartiertjes)
het nieuws (-)
het verhaal (de verhalen)
het werk (-)

concert (concerts)
office (offices)
quarter of an hour (quarters of an hour)
(about) a quarter of an hour
(quarters of an hour)
news
story (stories)
work

vaste combinaties
aan het begin van
Aan het begin van de middag loop ik
naar de bakker.
naar huis gaan
het huishouden doen
het ontbijt maken
de rest van
De rest van de dag doe ik weinig.

collocations
at the beginning of
In the early afternoon I walk to the
bakery.
to go home
to do the housekeeping
to prepare breakfast
the rest of
I don’t do much the rest of the day.

honderdvijfennegentig

195

Woordenlijst per hoofdstuk
Nederlands
naar de stad gaan
in de stad zijn
thuis zijn
tijd kosten
Dat kost veel tijd.

Engels
to go into town
to be in town
to be home
to take time
That takes a lot of time.

adjectieven
belangrijk (belangrijke)
laat (late)
saai (saaie)
volgend (volgende)
volgend jaar, volgende week
vrij (vrije)
de vrije tijd

adjectives
important
late
boring
next
next year, next week
free
time off

andere woorden
al jaren
Dat is al jaren een hobby van me.
als
Wat doe je als je thuiskomt?
altijd
dan
eerder
eerst
meestal
minimaal
nooit
ongeveer
soms
ten slotte
vaak
vervolgens
weer

other words
for years
That has been a hobby of mine for years.
when; if
What do you do when you come home?
always
then
earlier
first
usually
at least
never
approximately
sometimes
finally
often
then, next
again

Leer ook:
– de preposities (zie p. 102)

Also learn:
– the prepositions (see p. 102)
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Andere taal

Nederlands

Engels

Andere taal

Hoofdstuk 11
verba
ontmoeten
organiseren

verbs
to meet
to organize

hij is gescheiden (scheiden)
hij is getrouwd (trouwen)
hij is overleden (overlijden)

he is divorced (to get a divorce)
he is married (to get married)
he passed away / died (to pass away /
to die)

speciale verba
eruitzien (ik zie er … uit)
Mijn opa ziet er jong uit.
samenwonen (ik woon … samen)
verdergaan (ik ga … verder)

special verbs
to look (I look)
My grandfather looks young.
to live together (I live together)
to continue (I continue)

substantieven
de baard (de baarden)
de bril (de brillen)
de gast (de gasten)
de krul (de krullen)
de mens (de mensen)
de neef
het neefje
de nicht
het nichtje
de oma (de oma’s)
de oom (de ooms)
de opa (de opa’s)
de relatie (de relaties)
de snor (de snorren)
de taart (de taarten)
de tante (de tantes)
de verrassing (de verrassingen)

nouns
beard (beards)
glasses (pairs of glasses)
guest (guests)
curl (curls)
human being (people)
cousin (m); nephew
cousin (m, young); nephew (young)
cousin (f); niece
cousin (f, young); niece (young)
grandmother (grandmothers)
uncle (uncles)
grandfather (grandfathers)
relation (relations)
moustache (moustaches)
cake (cakes)
aunt (aunts)
surprise (surprises)

het haar (de haren)
het kleinkind (de kleinkinderen)
het oog (de ogen)

hair (hairs)
grandchild (grandchildren)
eye (eyes)

vaste combinaties
huiswerk maken
televisie kijken

collocations
to do homework
to watch TV

adjectieven
blauw (blauwe)
blond (blonde)
Ze heeft blond haar. Ze is blond.
donker (donkere)
dun (dunne)
groen (groene)
kaal (kale)

adjectives
blue
blond, blonde
She has blonde hair. She is blonde.
dark
thin
green
bald
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Woordenlijst per hoofdstuk
Nederlands
lief (lieve)
slank (slanke)
spannend (spannende)
Ze vindt het spannend.
steil (steile)
Ze heeft steil haar.

Engels
sweet, good
slim
exciting, scary, suspenseful
She’s a little nervous.
straight
She has straight hair.

andere woorden
allerlei
gelukkig
Ze kent ons gelukkig al.
natuurlijk
nog niet zo lang
single (Eng.)
Hij is single.
straks
zo

other words
all kinds of
fortunately
Fortunately, she already knows us.
of course
not that long
single
He is single.
later
that; so

zinnen en vragen
Dat komt wel goed.
Dat is waar.
Ik ben benieuwd.
Succes met …!

sentences and questions
It’ll turn out all right.
That’s true.
I am curious.
Good luck with …!

Leer ook:
– de preposities (zie p. 114)

Also learn:
– the prepositions (see p. 114)
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Andere taal

Nederlands

Engels

Andere taal

Hoofdstuk 12
verba
bezoeken
volgen
Volg de borden naar de universiteit.
zitten
Ik zit in kamer 4.05.

verbs
to visit
to follow
Follow the signs for the university.
to sit; to be
I am in room 4.05.

speciale verba
aankomen (ik kom … aan)
uitstappen (ik stap …uit)

special verbs
to arrive (I arrive)
to get out (I get out)

substantieven
de auto (de auto’s)
de begane grond (-)
de boot (de boten)
de bus (de bussen)
de halte (de haltes)
de bushalte (de bushaltes)
de hulp (-)
de kamer (de kamers)
de keuze (de keuzes)
de studiekeuze (de studiekeuzes)

nouns
car (cars)
ground floor (ground floors)
boat (boats)
bus (buses)
stop (stops)
bus stop (bus stops)
help
room (rooms)
choice (choices)
study programme choice
(study programme choices)
de lift (de liften)
lift (lifts)
de lijn (de lijnen)
line (lines)
lijn 11
line 11
de parkeerplaats (de parkeerplaatsen) car park (car parks)
de reactie (de reacties)
reaction (reactions); reply (replies)
de reis (de reizen)
trip (trips)
de richting (de richtingen)
direction (directions)
de route (de routes) (Fr.)
route (routes)
de snelweg (de snelwegen)
motorway (motorway)
de tram (de trams)
tram (trams)
de trap (de trappen)
stairs (flights of stairs)
de trein (de treinen)
train (trains)
de universiteit (de universiteiten)
university (universities)
de verdieping (de verdiepingen)
floor (floors)
e
de 4 verdieping
fourth floor
de weg (de wegen)
road (roads)
de straat (de straten)
street (streets)
het advies (de adviezen)
het studieadvies (de studieadviezen)
het bord (de borden)
het bordje (de bordjes)
het centrum (de centra)
het openbaar vervoer (-)
het secretariaat (de secretariaten)

advice
study advice
sign (signs)
sign (signs)
centre (centres)
public transport
secretary’s office (secretary’s offices)
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Woordenlijst per hoofdstuk
Nederlands
het spoor (de sporen)
het station (de stations)
het vliegtuig (de vliegtuigen)
het vliegveld (de vliegvelden)

Engels
track (tracks); platform (platforms)
station (stations)
plane (planes)
airport (airports)

vaste combinaties
advies/hulp/instructie geven (aan
iemand)
de weg vragen (aan iemand)
de borden volgen
de eerste straat links nemen
de …* nemen
* auto/boot/bus/fiets/lift/metro/
tram/trap/trein
met de …** gaan
** auto/boot/bus/fiets/lift/metro/
tram/trap/trein

collocations
to give (somebody) advice / help /
instructions
to ask (somebody) for directions
to follow the signs
to take the first street on the left
to take the …*
* car / boat / bus / bicycle / lift / metro /
tram / stairs / train
to go by …**
** car / boat / bus / bicycle / – / metro /
tram / – / train

adjectieven
interessant (interessante)
makkelijk (makkelijke)
verdwaald (verdwaalde)

interesting
easy
lost

andere woorden
links
lopend
rechtdoor
rechts
te voet
ver / ver weg

left
on foot
straight on
right
on foot
far / far way

zinnen en vragen
Tot volgende week!
Toch bedankt.

sentences and questions
See you next week!
Thanks anyway.

Leer ook:
– de preposities (zie p. 124)

Also learn:
– the prepositions (see p. 124)

200 tweehonderd

Andere taal

Nederlands

Engels

Andere taal

Hoofdstuk 13
verba
bewegen
brengen
dragen
De dokter draagt een witte doktersjas.
huilen
lachen
voelen (aan)
De dokter voelt aan de knie van
Jasper.

verbs
to move
to bring
to wear; to carry
The doctor is wearing a white doctor’s
coat.
to cry
to laugh
to feel
The doctor feels Jasper’s knee.

ik ben gegaan (gaan)
ik ben gevallen (vallen)
het is gebeurd (gebeuren)
ik heb gedaan (doen)
ik heb gedronken (drinken)
ik heb gegeten (eten)
Ik heb gehad (hebben)
ik heb gemaakt (maken)
ik heb geslapen (slapen)
ik heb gewerkt (werken)

I went, I have gone (to go)
I fell, I have fallen (to fall)
it happened, it has happened (to happen)
I did, I have done (to do)
I drank, I have drunk (to drink)
I ate, I have eaten (to eat)
I had, I have had (to have)
I made, I have made (to make)
I slept, I have slept (to sleep)
I worked, I have worked (to work)

speciale verba
rust houden (ik houd … rust)
terugkomen (ik kom … terug)
terugvinden (ik vind … terug)

special verbs
to take some rest (I take some rest)
to come back (I come back)
to retrieve (I retrieve)

substantieven
de arm (de armen)
de broek (de broeken)
de buik (de buiken)
de dokter (de dokters)
de assistent (de assistenten)
de doktersassistent (de doktersassistenten)
de gegevens (pl)
de hand (de handen)
de huisarts (de huisartsen)
de keel (de kelen)
de klacht (de klachten)
de knie (de knieën)
de manier (de manieren)
de mond (de monden)
de nek (de nekken)
de neus (de neuzen)
de patiënt (de patiënten)
de pijn (de pijnen)

nouns
arm (arms)
trousers (pairs of trousers)
stomach (stomachs)
doctor (doctors)
assistant (assistants)
doctor’s assistant (doctor’s assistants)
data; details
hand (hands)
family doctor (family doctors)
throat (throats)
complaint (complaints)
knee (knees)
way (ways)
month (months)
neck (necks)
nose (noses)
patient (patients)
pain (pains)
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Nederlands
de buikpijn
de hoofdpijn
de keelpijn
de spierpijn
de pijnstiller (de pijnstillers)
de reden (de redenen)
de rug (de ruggen)
de schouder (de schouders)
de situatie (de situaties)
de alarmsituatie (de alarmsituaties)
de teen (de tenen)
de vinger (de vingers)
de voet (de voeten)

Engels
stomach ache
headache
throat ache
muscle ache
painkiller (painkillers)
reason (reasons)
back (backs)
shoulder (shoulders)
situation (situations)
emergency (emergencies)
toe (toes)
finger (fingers)
foot (feet)

het bed (de bedden)
het been (de benen)
het gezicht (de gezichten)
het hoofd (de hoofden)
het lichaam (de lichamen)
het medicijn (de medicijnen)
het oor (de oren)
het spreekuur (de spreekuren)
het ziekenhuis (de ziekenhuizen)

bed (beds)
leg (legs)
face (faces)
head (heads)
body (bodies)
medicine (medicines)
ear (ears)
consultation (consultations)
hospital (hospitals)

vaste combinaties
antwoord geven (op)
griep/koorts/pijn hebben
last hebben (van)
nodig zijn
verkouden zijn

collocations
to answer
to have the flu / a fever; to be in pain
to be bothered (by)
to be necessary
to have a cold

adjectieven
dik (dikke)
misselijk (misselijke)
moe (– / vermoeide)
ziek (zieke)

adjectives
here: swollen
nauseous
tired
ill

andere woorden
gisteren
eergisteren
hoelang
iemand anders
niet meer
nog niet
nog nooit
een tijdje

other words
yesterday
the day before yesterday
how long
somebody else
not anymore
not yet
never
(for) a while
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Andere taal

Nederlands
zinnen en vragen
Kom binnen.
Ga zitten.
Waar gaat het over?
Wat is er aan de hand?
Wat is er gebeurd?
Doet het pijn?
Au! Dat doet pijn!

Engels
sentences and questions
Come in.
Take a seat.
What is it about?
What is the matter?
What happened?
Does it hurt?
Ouch! That hurts!

Leer ook:
– de preposities (zie p. 134)

also learn:
– the prepositions (see p. 134)
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Nederlands

Engels

Hoofdstuk 14
verba
verhuizen
vertrekken

verbs
to move
to leave

ik heb gekregen (krijgen)
het is verlopen (verlopen)

I have got (to get); I have had (to have)
it has expired

speciale verba
aanvragen (ik vraag … aan)
doorgeven (ik geef … door)
uitnodigen (ik nodig … uit)

special verbs
to apply for (I apply for)
to let (somebody) know (I let … know)
to invite (I invite)

substantieven
de bruiloft (de bruiloften)
de dood (-)
de gemeente (de gemeenten/
gemeentes)
de id-kaart/identiteitskaart
(de id-kaarten, de identiteitskaarten)
de uitnodiging (de uitnodigingen)

wedding (weddings)
death
municipality (municipalities);
local authorities
ID card, identity card
(ID cards, identity cards)
invitation (invitations)

het document (de documenten)
het reisdocument (de reisdocumenten)
het gemeentehuis (de gemeentehuizen)
het huwelijk (de huwelijken)
het loket (de loketten)
het moment (de momenten)
het paspoort (de paspoorten)
het rijbewijs (de rijbewijzen)

document (documents)
travel document (travel documents)
town hall (town halls)
marriage (marriages)
counter (counters), window (windows)
moment (moments)
passport (passports)
driving licence (driving licences)

vaste combinaties
een feest geven
een kind krijgen
een uitnodiging sturen of krijgen
op vakantie gaan

collocations
to throw a party
to have a baby
to send or receive an invitation
to go on holiday

adjectieven
aardig (aardige)
geldig (geldige)
relevant (relevante)

adjectives
nice
valid
relevant

andere woorden
binnenkort
omdat
terwijl
vooraf

other words
soon
because
while
in advance

Leer ook:
– de preposities (zie p. 144)

Also learn:
– the prepositions (see p. 144)
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Hoofdstuk 15
verba
blijven
hopen op
Ik hoop op mooi weer.
iets vieren
laten weten
regenen
ruilen
wensen
Ik wens je succes!
worden
zorgen voor
Ik zorg voor hapjes en drankjes!

verbs
to stay
to hope for
I am hoping for nice weather.
to celebrate something
to let (somebody) know
to rain
to exchange
to wish
Good luck!
to become
to take care of
I will take care of snacks and drinks!

substantieven
de baan (de banen)
de baby (de baby’s)
de kleding (-)
de periode (de periodes)
de riem (de riemen)
de ring (de ringen)
de rok (de rokken)
het rokje (de rokjes)
de tuin (de tuinen)

nouns
job (jobs)
baby (babies)
clothes
period (periods)
belt (belts)
ring (rings)
skirt (skirts)
skirt (skirts)
garden (gardens)

het bericht (de berichten)
het weerbericht (de weerberichten)
het cadeau (de cadeaus) (Fr.)
het cadeautje (de cadeautjes)
het diploma (de diploma’s)
het sieraad (de sieraden)
het weer (-)

message (messages); report (reports)
weather report (weather reports)
present (presents)
present (presents)
diploma (diplomas)
piece of jewellery (pieces of jewellery)
weather

vaste combinaties
bij elkaar komen
binnen/buiten blijven
naar binnen/buiten gaan
een appje sturen
feest/een verjaardag vieren

collocations
to get together
to stay inside / outside
to go inside / outside
to send a text / WhatsApp message
to celebrate / to celebrate a birthday

adjectieven
bewolkt (bewolkte)
eng (enge)
enthousiast (enthousiaste)
lekker (lekkere)
Het is lekker weer.
rustig (rustige)
verdrietig (verdrietige)
zonnig (zonnige)

adjectives
cloudy
scary
enthusiastic
nice
The weather is nice.
quiet
sad
sunny
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Nederlands
andere woorden
binnen
buiten
ergens
hopelijk
inderdaad
nergens
net
niemand
niets
nog
trouwens
volgens mij

Engels
other words
inside
outside
somewhere
hopefully
indeed
nowhere
just
nobody
nothing
still
by the way, actually
I think

zinnen en vragen
Beterschap.
Gecondoleerd.
Gefeliciteerd.
Proost.
Sterkte.
Welkom.

sentences and questions
Get well soon.
My condolences.
Congratulations.; Happy birthday!
Cheers.
Take care.
Welcome.

Dat klopt.
Je hebt gelijk.
Laat even weten of je komt.

That’s right.
You are right.
Let me know if you are coming.

Leer ook:
– de preposities (zie p. 154)

Also learn:
– the prepositions (see p. 154)
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