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Dag 2: vrijdag 1 oktober 2021 

Herhaling van gisteren


13. Stel je aan elkaar voor. 
Vertel elkaar ook hoe oud je bent.


14. Stel elkaar dan de volgende vragen: 

Waar kom je vandaan?

_____________________________________________________________________


Hoe ga je naar Nederland?

_____________________________________________________________________


Wanneer ga je?

_____________________________________________________________________


Waar ga je naartoe?

_____________________________________________________________________ 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2. Wat doe je? 
Jullie hebben geleerd (ihr habt gelernt) hoe je je kunt voorstellen en hoe je vertelt 
waar je vandaan komt en waar je woont. 

We gaan nu leren hoe je vertelt wat je doet en wat je leuk vindt. 

Dialoog 

Cindy:  Hoi Deniz! Hoe gaat het? 

Deniz:  Goed! En met jou? 

Cindy:  Prima. Zeg, ken je mijn broer Fedde al? 

Deniz:  Nee, nog niet. Aangenaam kennis te maken! 

Fedde:  Insgelijks! 

Deniz:  Hou je ook zo van tennis, net als je zus? 

Fedde:  Nee, eigenlijk niet. Ik hou meer van fierljeppen! 

Deniz:  Wat leuk! 

Fedde:  En wat zijn jouw hobby’s, Deniz? 

Deniz:  Ik hou niet zo van sport. Ik teken graag, en ik ga graag met je 

   zus naar de bios. 

Cindy:  Ja, gisteren hebben we Shang-Chi gezien! Super leuk! 

Fedde:  Daar hou ik niet van: dan moet je veel te lang stil zitten. 

Deniz:  Ga je naar school? Of werk je? 

Fedde:  Ik doe de opleiding Verkoopspecialist retail, hier aan het 

   Friesland College. 

Deniz:  O wat leuk! Ik doe daar de opleiding tot Coördinator Zorg! 

Cindy:  Goed, wij moeten nu echt verder. Pa en ma wachten. Tot snel! 

Deniz:  Doeg! 

Fedde:  Hoi, tot de volgende keer! 
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15. Oefening (Übung): beantwoord de vragen. 

Wie kann man jemand anderen auf Niederländisch vorstellen? 

__________________________________________________________________________ 

Wie kann man auf Niederländisch sagen, dass man etwas gerne macht? 

__________________________________________________________________________ 

Und wie kann man auf Niederländisch sagen, welche Ausbildung man macht? 

__________________________________________________________________________ 

16. Wat zijn jouw hobby’s? En wat vind je niet leuk? Schrijf op! 

Kijk op translate.google.com of vraag het aan elkaar, of aan Stefan. 

Ik hou van  _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ik hou niet van ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 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17. Oefening: vul aan. 

1. Waar kom je vandaan?   _____________________________________ 

2. Hoelang blijf je?   _____________________________________ 

3. _____________________________ Ik vind het hier erg leuk! 

4. Wat ga je allemaal doen?  _____________________________________ 

      _____________________________________ 

      _____________________________________ 

5. _____________________________ Nee, dit is al mijn tweede keer in Nederland! 

6. Wat spreek je goed Nederlands! _____________________________________ 

7. _____________________________ Volgende week zaterdag ga ik weer terug. 
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3. Iets leuks doen 

18. In de zon op een terras in Leeuwarden 

Wat eet en drink je op een terrasje? Schrijf de woorden in de juiste 
kolom. Was isst und trinkt man auf einer Terrasse? Schreibe die Wörter in 
die richtige Spalte.  

een soepje | een frisdrank | een tosti ham/kaas | een koffie | een biertje | een 
appelsap | een bagel | een mineraalwater | een muntthee | een portie bitterballen | 
een sinaasappelsap | een maaltijdsalade | een ijsthee | een portie kaas | een 
broodje oude kaas | een chocomel met slagroom | een broodje falafel | een 
pannenkoek 

Bron: Welkom! neu hoofdstuk 8 

  

warm eten koud eten warme dranken koude dranken
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19. Zet de stukjes van de dialoog in de juiste volgorde. Luister dan en 
vergelijk. Bringe die Teile des Dialogs in die richtige Reihenfoge. Höre 
dann zu und vergleiche. 

!  

Bron 1 en 2: Welkom! neu hoofdstuk 3 

21. Hoe lang blijven jullie? Wie lange bleibt ihr? 

een   dag  week  maand  
twee  dagen weken 
drie 
vier 
vijf 
zes  …. twee weken en drie dagen …. 
zeven 
acht 
negen 
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20. Oefen nu samen met twee andere medecursisten een dialoog op een 
terrasje. Overleg wat jullie willen drinken en klets een beetje. Übe jetzt 
mit zwei anderen Kursteilnehmer*innen einen Dialog auf einer Terrasse. 
Beratet euch was Ihr Trinken möchtet und quatsche ein wenig! 

Bijvoorbeeld / zum Beispiel: 

➢ Willen jullie iets te drinken? 
➢ Ik neem een biertje. En jij, Ulrike? 
➢ Voor mij een cola alsjeblieft.  

➢ Zeg Jutta, waar kom je vandaan? 
➢ Ik kom uit Neustadt, dat is in de buurt van Hannover. 
➢ …. 

➢ Hoi Elke, is dit je eerste keer in Nederland? 
➢ Nee, dit is al mijn derde keer! 
➢ … 

21. De ober komt de bestelling opnemen. Der Kellner nimmt die 
Bestellung entgegen. 

22. Naar het strand: een patatje met en een softijsje 

! !  
het patatje met      het softijsje 

Je bent bij de snackbar aan het strand. Bestel een patatje met en een softijsje!  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 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Annex: handige zinnetjes 
Alsjeblief / Alstublieft    Bitte 

Pardon / Sorry     Entschuldigung 

Wat zeg je? / Wat zegt u?    Wie bitte? 

Kunt u alstublieft iets langzamer spreken? Bitte sprechen Sie etwas langsamer. 

Spreekt u Duits / Engels / Frans / Turks?  Sprechen Sie Deutsch / English /  
       Französisch / Türkisch? 

Ik spreek maar een beetje Nederlands. Ich spreche nur ein wenig Niederländisch. 

Kunt u dat alstublieft herhalen?   Können Sie das bitte wiederholen? 

Is hier een stopcontact?    Gibt es hier eine Steckdose? 

Annex 2: spelletje 
Stedenbingo 

!
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