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1 b Een half lichtbruin, zes broodjes en zes krentenbollen.
2 € 4,20
3 c Een half pond gehakt, twee hamburgers, ham en salami.
4 a € 7,20
5 x 1 krop sla
 x 1 komkommer
 x 1½ pond tomaten
 x 4 sinaasappels
 x 1 kilo appels
6 € 6,10

Praxis =  van Haren =  Aldi = 
bouwmarkt schoenenzaak supermarkt
Kruidvat =  IKEA =  Dirk vd Broek = 
drogisterij meubelzaak supermarkt
BCC =  Gamma =  AKO = 
consumentenelektronica bouwmarkt boekwinkel
Bruna =  Gall & Gall =  Karwei = 
boekwinkel slijterij bouwmarkt
Mediamarkt =  Selexyz =  H&M = 
consumentenelektronica boekwinkel kledingwinkel
C1000 =  Kwantum =  Trendhopper = 
supermarkt meubelzaak meubelzaak
Etos =  C&A =  Dixons =
drogisterij kledingwinkel consumentenelektronica
Lundia =  Albert Heijn =  HEMA = 
meubelzaak supermarkt warenhuis
Bijenkorf = 
warenhuis

1 Het huis is klein. Het kleine huis. Een klein huis.
2 De auto is zwart. De zwarte auto. Een zwarte auto.
3 De taal is moeilijk. De moeilijke taal. Een moeilijke taal.
4 De thee is warm. De warme thee. Warme thee.
5 Het boek is interessant. Het interessante boek. Een interessant boek.
6 De boeken zijn interessant. De interessante boeken. Interessante boe-

ken.
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7 De suiker is bruin. De bruine suiker. Bruine suiker.
8 Het pilsje is koel. Het koele pilsje. Een koel pilsje.
9 De flat is groot. De grote flat. Een grote flat.

10 Het raam is groot. Het grote raam. Een groot raam.
11 Het bord is grijs. Het grijze bord. Een grijs bord.
12 Het papier is wit. Het witte papier. Wit papier.
13 De schoenen zijn duur. De dure schoenen. Dure schoenen.
14 Het jasje is goedkoop. Het goedkope jasje. Een goedkoop jasje.
15 Het weer is mooi. Het mooie weer. Mooi weer.

1 Ik eet dit brood niet. Het is oud.
2 Zij koopt een witte jurk.
3 Ik kom uit een groot gezin.
4 Ik heb een grote familie.
5 Hij leest een interessant boek.
6 Mijn buurman is een oude man van 83 jaar.
7 De leraar corrigeert de test met een rode pen.
8 De bananen zijn niet rijp, ze zijn groen.
9 Ik wou graag een verse appeltaart.

10 Verkoopt u goedkope tweedehands fietsen?
11 Ze houdt niet van bruin brood.
12 Eén kilo zoete mandarijnen, alstublieft.

1 Een jaar heeft er twaalf. (er = maanden)
2 Een dag heeft er 24. (er = uren)
3 Een uur heeft er 60. (er = minuten)
4 December heeft er 31. (er = dagen)
5 Voorbeeld: Ik heb er één. (er = fietsen)
6 Voorbeeld: Ik drink er drie. (er = kopjes koffie)
7 Voorbeeld: Ik eet er vier. (er = boterhammen)
8 Voorbeeld: Ik heb er twaalf. (er = Nederlandse vrienden)
9 Voorbeeld: Ik heb er geen. (er = kinderen)

10 Voorbeeld: Ik heb er twee. (er = computers)
11 Voorbeeld: Ik zie er tien. (er = tafels)
12 Voorbeeld: Ik lees er twaalf. (er = boeken)
13 Dit boek heeft er tien. (er = thema’s)
14 Voorbeeld: Ik ken er 500. (er = Nederlandse woorden)
15 Voorbeeld: Ik spreek er drie. (er = talen)
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1 d Een zwarte rok, maat 40 en een grijs vest.
2 c € 79,90, met pinpas
3 a Ze zijn te groot.
4 b Ze zijn te duur.
5 b ongeveer € 100,00

1 Ik feliciteer hem met zijn zesde verjaardag.
2 Ze mist hen.
3 Vanmiddag ga ik met haar schoenen kopen.
4 Ik ga met hem naar het feest.
5 Kunt u ons helpen?
6 Mila praat met haar.
7 Dit jaar vier ik Sinterklaas ze.
8 Hij kent haar nu zes maanden.
9 Pardon meneer, mogen we u iets vragen?

10 In de pauze drinkt ze koffie met ze.
11 Ik bezoek hem vaak.
12 Pardon mevrouw, mag ik u iets vragen?

1 Waar staat de auto? Hij staat in de garage.
2 Waar staat de auto? Ik parkeer hem altijd in de garage.
3 Waar staan de fietsen? Ze staan in de garage.
4 Staan de fietsen in de garage? We zetten ze nooit in de garage.
5 Waar staat het kinderfietsje. Het staat in de garage.
6 Waar staat het kinderfietsje? Ik zet het altijd in de garage.
7 De schoenen zijn mooi, maar te duur. Ik koop ze niet.
8 De krant is interessant. Ik lees hem elke dag.
9 Het journaal is interessant. Ik zie het elke dag op tv.

10 Ik heb een nieuwe winterjas. Hij is warm en ik vind hem mooi.
11 Ik bestel een biertje. Het is koel en ik vind het lekker.
12 Ik zoek mijn sleutels. Waar zijn ze? Ik heb ze nodig.

Samen boodschappen doen. Ja, gezellig!
Peter en zijn vrouw Marjan gaan samen boodschappen doen. Ze gaan naar 
de supermarkt op de hoek. Hij is groot en ze hebben veel keuze. De pro-
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ducten daar zijn niet duur maar ze zijn wel van goede kwaliteit. 
Marjan loopt met een boodschappenkarretje naar de groente- en fruitafde-
ling. Ze zet het aan de kant. Ze pakt eerst een tros bananen. Ze legt ze 
op de weegschaal. Ze wegen ongeveer een kilo. Dan pakt ze nog een zak 
aardappels, een halve kilo uien en een bloemkool. Ze doet hem in een 
plastic zak en wil alles in het boodschappenkarretje doen. Maar waar is haar 
karretje? Ze kan het nergens vinden. Dat is vervelend! Dat is niet goed voor 
haar humeur! 
Peter loopt op dat moment met het karretje aan de andere kant van de 
supermarkt. 
Hij is op de drankafdeling. Hij pakt een krat bier en zet het in het karretje. 
Dan gaat hij naar het wijnrek en zoekt rode wijn. Zijn favoriete rode wijn 
staat boven in het wijnrek. Peter is klein, de wijn staat te hoog voor hem. 
Dus hij vraagt hulp aan een medewerker van de supermarkt. De medewer-
ker is lang, dus hij kan gemakkelijk bij de wijn. Hij pakt een fles wijn uit 
het rek en geeft hem aan Peter. Peter bedankt hem en gaat op zoek naar 
Marjan. Dan hoort hij haar stem. Ze is boos en roept: ‘Idioot! Waar was 
je nou? Ik loop al tien minuten met mijn handen vol! Kom hier met dat 
karretje!’ Peter zegt tegen haar: ‘Mens, doe niet zo moeilijk!’ Hij pakt de 
aardappels, de bloemkool en de uien uit Marjans handen en gooit ze in het 
karretje. Ze lopen naar de kassa en betalen hun boodschappen. Het meisje 
bij de kassa vraagt: ‘Wilt u zegels?’ en Marjan zegt tegen haar: ‘Rot op met 
je zegels!’ en loopt boos naar buiten. ‘Sorry’, zegt Peter tegen haar. Ze ziet 
hem naar buiten lopen en denkt: ‘Gezellig, zo samen boodschappen doen!’

1 In een bakkerij kunt u brood en broodjes kopen. In een banketbakkerij kunt u 
taart en koekjes kopen.

2 Een slager verkoopt vooral varkens- en rundvlees. Een poelier verkoopt kip, lams-
vlees en wild. 

3 In een drogisterij kunt u zeep, shampoo, tandpasta enz. kopen en medicijnen 
zonder recept. Bij een apotheek haalt u medicijnen op doktersrecept.

4 Een supermarkt verkoopt voedingsmiddelen: groente, fruit, vlees, rijst, suiker 
enz. Een warenhuis verkoopt veel verschillende dingen: kleding, boeken, hand-
doeken enz. 

5 Vlees eet u bij het avondeten. Vleeswaren eet u op uw boterham
6 In een restaurant kunt u alleen maar eten. In een eetcafé kunt u alleen iets drin-

ken, maar u kunt er ook een simpele maaltijd krijgen. 
7 Als u gaat winkelen, loopt u in de stad en wilt u kleding, schoenen, een boek of 

een cadeautje kopen. Als u boodschappen doet, gaat u naar de supermarkt.
8 Een overhemd is alleen voor mannen. Mannen dragen overhemden in formelere 

situaties. Mannen en vrouwen kunnen een blouse dragen. Voor mannen is een 
blouse informeler (meer casual) dan een overhemd. 

9 Een rok bedekt alleen (een deel van) de benen. U moet een rok combineren met 
een blouse, shirt of trui. Een jurk bedekt het hele lichaam. 

Vocabulaire Oefening 14
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10 Slippers zitten alleen vast bij uw tenen. Slippers draagt u in informele situaties, 
bijvoorbeeld in het zwembad. Een sandaal zit vast aan de hele voet.

Voorbeeld	 Ik draag nu een blauwe broek, een groene bloes, groene sokken en bruine laarzen.
Ik draag graag een rok.
Mijn favoriete kleding is een spijkerbroek met een T-shirt.
Mijn favoriete kleur is rood.
Ik hou van vesten.
In de winter draag ik een warme jas, een muts, een sjaal en handschoenen.
In de zomer draag ik een korte broek, een T-shirt en slippers.

1 Mila: cappuccino + chocoladetaart
 Simone: cappuccino + appeltaart met slagroom
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2 Dat hij het druk heeft.
3 € 11,20
4 € 12,00

1 De meeste winkels sluiten op zaterdag om 17.00 uur. 
2 In de meeste steden is er één keer per maand een koopzondag. 
3 Sommige mensen willen meer koopzondagen per maand, want dat is goed voor 

de economie.
4 Ze zijn bang dat dan de zondagsrust verdwijnt en dat de mensen alleen nog maar 

denken aan ‘Kopen, kopen, kopen!’
5 Ze zijn open van 8.00 tot 20.00 of 22.00 uur. 
6 In het centrum zijn veel winkels elke dag open tot ’s avonds laat. Er zijn zelfs 

24-uurswinkels. Daar kan je ook ’s nachts terecht. Ook op zondag zijn veel win-
kels in Amsterdam geopend.

7 In Amsterdam is er altijd iets te doen.
8 In mijn land zijn de winkels open van .. tot .. uur.

1 Kan jij vanmiddag boodschappen doen?
2 U moet nu oefening 10 maken.
3 Mag ik u iets vragen?
4 Om acht uur moeten onze kinderen slapen.
5 Zullen we morgen naar de bioscoop gaan?
6 Aan het eind van de cursus moeten jullie een test doen.
7 In het lokaal mogen we niet eten.
8 Ik kan Engels en Frans spreken.
9 Mijn vriend wil zijn moeder een museumjaarkaart geven.

10 Zal ik vanavond voor jullie koken? 
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