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Les 1 Hoe heet je?

1 les (de) lezione
2 hoe come
3 heet (heten) chiami

4 je ti
5 hallo ciao
6 ik io
7 ben sono
8 mijn mio
9 naam (de) nome
10 is è
11 de l'
12 docent (de) insegnante
13 wie chi
14 jij tu
15 wat quale
16 je tuo
17 dag salve
18 mevrouw (de) signora
19 uit da
20 welk quale
21 land (het) paese
22 kom (komen) vieni
23 zegt (zeggen) dice
24 u lei
25 waar (da) dove
26 vandaan da (dove)
27 Frankrijk Francia
28 en e 
29 meneer signore
30 uw suo
31 komt (komen) viene
32 China Cina
33 woont (wonen) vive
34 in in
35 welke (welk) quale
36 stad (de) città
37 woon (wonen) vivo
38 nu ora
39 Den Haag L'Aja
40 straat (de) via
41 het il
42 centrum (het) centro
43 op al
44 nummer (het) numero
45 telefoonnummer (het) numero di telefono
46 ook anche
47 nee no
48 dichtbij vicino
49 haar suo
50 achternaam (de) cognome
51 zij lei
52 Nederland Paesi Bassi
53 niet non
54 hij lui
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Les 2 Uit welk land kom je?

55 voornaam (de) nome
56 adres (het) indirizzo
57 postcode (de) codice postale
58 plaats (de) comune
59 telefoon (de) telefono
60 mobiel cellulare
61 werk (het) lavoro
62 Engeland Inghilterra
63 heb (hebben) ho
64 Engelse inglese
65 Nederlandse (Nederlands) olandese
66 nationaliteit (de) nazionalità
67 lang (da) quanto 
68 hier qui
69 zes sei
70 jaar (de) anni
71 leeftijd (de) età
72 wanneer quando
73 ben sei
74 geboren nata
75 maart marzo
76 alleen sola
77 bij da
78 vrienden (de vriend) amici
79 of o
80 familie (de) famiglia
81 getrouwd (trouwen) sposata
82 met con 
83 een un
84 Nederlander (de) olandese
85 zijn suo
86 we noi
87 wonen viviamo
88 jullie voi
89 huis (het) casa
90 buiten fuori
91 hebben avete
92 kinderen (het kind) figli
93 ja si
94 twee due
95 jongen (de) bambino
96 van di
97 drie tre
98 meisje (het) bambina
99 vijf cinque
100 maanden (de maand) mesi
101 ze loro
102 heten si chiamano 
103 ze lei
104 man (de) marito
105 zoon (de) figlio
106 dochter (de) figlia
107 hun loro
108 moeder (de) madre
109 vader (de) padre
110 heeft (hebben) ha
111 geen nessun
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Les 3 Welke dag is het vandaag?

112 dag (de) giorno
113 het -
114 vandaag oggi
115 dinsdag (de) martedì
116 gisteren ieri
117 was era
118 maandag (de) lunedì
119 morgen domani
120 woensdag (de) mercoledì
121 na dopo
122 volgen vengono
123 donderdag (de) giovedì
124 vrijdag (de) venerdì
125 laatste ultimi
126 dagen (de dag) giorni
127 week (de) settimana
128 zijn sono
129 zaterdag (de) sabato
130 zondag (de) domenica
131 dan poi
132 weekend (het) fine settimana
133 werken lavorano
134 meeste maggior parte
135 mensen persone
136 van da
137 tot en met fino a
138 vrij liberi
139 meestal generalmente
140 gaan andiamo
141 naar dalla
142 tijd (de) tempo
143 om per
144 te per
145 boodschappen spesa
146 doen fare
147 andere (ander) altre
148 leuke (leuk) belle
149 dingen (het ding) cose
150 bijvoorbeeld ad esempio
151 Nederlands olandese
152 leren imparare
153 winkels (de winkel) negozi
154 open aperti
155 veel molti
156 maandagmorgen lunedì mattina
157 dicht chiusi
158 die che
159 winkel (de) negozio
160 dus quindi
161 scholen (de school) scuole
162 alle tutte
163 twaalf dodici
164 woensdagmiddag (de) mercoledì pomeriggio
165 weken (de week) settimane
166 zomer (de) estate
167 dat questo
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Les 4 De Nederlandse les

168 talen (de taal) lingue
169 spreek (spreken) parli
170 Engels inglese
171 Frans francese
172 beetje po'
173 maar ma
174 spreken parliamo
175 waarom perché
176 leer (leren) impari
177 doe (doen) fai
178 deze questo
179 cursus (de) corso
180 belangrijk importante
181 wil (willen) voglio
182 studeren studiare
183 moeilijke (moeilijk) difficile
184 taal (de) lingua
185 moeilijk difficile
186 makkelijke (makkelijk) facile
187 spreekt parla
188 langzaam lentamente
189 duidelijk chiaro
190 makkelijk facili
191 al già
192 goed bene
193 luister (luisteren) ascolto
194 teksten (de tekst) testi
195 groene (groen) verde
196 boek (het) libro
197 heb (hebben) hai
198 hoeveel quante
199 keer (de) volte
200 per alla
201 vier quattro
202 elke (elk) ogni
203 behalve tranne
204 rooster (het) orario
205 zit (zitten) sono
206 groep (de) gruppo
207 begint (beginnen) inizia
208 ’s ochtends la mattina
209 om alle
210 negen nove
211 tot fino alle
212 uur (het) ora
213 ’s middags pomeriggio
214 één una
215 duurt (duren) dura
216 tien dieci
217 wij noi
218 lessen (de les) lezioni
219 ’s avonds la sera
220 voor per
221 volgende dopo
222 soms a volte
223 iedereen tutti
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Les 5 Mijn dag

224 laat tardi
225 wakker sveglio
226 altijd sempre
227 eet (eten) mangio
228 brood (het) pane
229 drink (drinken) bevo
230 thee (de) tè
231 zo così
232 vroeg presto
233 moet (moeten) devi
234 half mezza
235 lange (lang) lungo
236 reis (de) viaggio
237 daarom per questo
238 ga (gaan) vado
239 met con
240 fiets (de) bicicletta
241 reis (reizen) viaggio
242 bus (de) autobus
243 kwart quarto
244 voor meno
245 zeven sette
246 station (het) stazione
247 komt … aan (aankomen) arriva
248 acht otto
249 officiële (officieel) ufficiale
250 op tijd in orario
251 te troppo
252 toen allora
253 trein (de) treno
254 gemist (missen) perso
255 mis (missen) perdo
256 hem lo
257 want perché
258 vertrekt (vertrekken) parte
259 kwartier (het) quarto d'ora
260 vijftien quindici
261 minuten (de minuut) minuti
262 die quel
263 lees (lezen) leggo
264 krant (de) giornale
265 werk (werken) lavoro
266 weer di nuovo
267 verschilt (verschillen) dipende
268 werkte (werken) ho lavorato
269 over dopo 
270 thuis a casa
271 eten mangiamo
272 kijk (kijken) guardo
273 televisie (de) televisione
274 daarna poi
275 huiswerk (het) compiti
276 stop fermo
277 bijna quasi
278 afgelopen finito
279 druk impegnato
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Les 6 Boodschappen doen

280 doe (doen) fai
281 supermarkt (de) supermercato
282 koop (kopen) compro
283 alles tutto
284 hele (heel) intera
285 heb … nodig (nodig hebben) ho bisogno
286 maak (maken) faccio
287 lijstje (het) lista
288 daar lì
289 staat (staan) c'è
290 melk (de) latte
291 aardappelen patate
292 fruit (het) frutta
293 weet (weten) so
294 iets qualcosa
295 o o
296 zie (zien) vedo
297 iemand qualcuno
298 kan (kunnen) può
299 helpen aiutare
300 mag (mogen) posso
301 wat qualcosa
302 vragen chiedere
303 nergens da nessuna parte
304 vind (vinden) trovo
305 links a sinistra
306 rechts a destra
307 loop (lopen) cammina
308 wel -
309 even -
310 loop … mee (meelopen) la accompagno
311 geloof (geloven) credo
312 dat di
313 koffie (de) caffè
314 meer più
315 halen prendi
316 betalen paghi
317 pak (het) pacco
318 gratis gratis
319 als se
320 kassa (de) cassa
321 aan alla
322 goedemiddag buon pomeriggio
323 tot ziens arrivederci
324 fijn buon
325 gesprek (het) conversazione
326 markt (de) mercato
327 groente (de) verdure
328 kopen comprare
329 verschil (het) differenza
330 tussen tra
331 producten (het product) prodotti
332 goedkoop economici
333 goedkoper più economici
334 dan del
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Les 7 Stap voor stap leren

335 stap voor stap passo dopo passo
336 werkt (werken) funziona
337 Delftse di Delft
338 methode (de) metodo
339 uit je hoofd a memoria
340 hoofd (het) testa
341 tekst (de) testo
342 verstaan capire
343 begrijpen comprendere
344 zonder senza
345 hulp (de) aiuto
346 kost (kosten) costa
347 stappen (de stap) passi
348 online online
349 menu (het) menu
350 begint (beginnen) inizia
351 kijkt (kijken) guardi
352 luistert (luisteren) ascolti 
353 zin (de) frase
354 eind (het) fine
355 pauze (de) pausa
356 woorden (het woord) parole
357 zoek … op (opzoeken) cerchi
358 wat che
359 betekenen significano
360 begrijpt (begrijpen) capisci
361 snel veloci
362 versta (verstaan) capisci
363 paar paio
364 uitspraak (de) pronuncia
365 zo così
366 luisteren ascoltare
367 lezen leggere
368 nazeggen ripetere
369 kunt (kunnen) puoi
370 opzoeken cercare
371 begrijp (begrijpen) capisco
372 eerst prima
373 oefen (oefenen) esercito
374 krijg (krijgen) ricevi
375 antwoord (het) risposta
376 vraag (de) domanda
377 ken (kennen) conosco
378 toets (de) esercizio
379 luistertoets (de) esercizio di ascolto
380 resultaat (het) risultato
381 meer più
382 gaten (het gat) spazi
383 controle (de) controllo
384 hardop ad alta voce
385 schrijf (schrijven) scrivere
386 later dopo
387 herhalen ripetere
388 oefening (de) esercizio
389 alleen solo
390 kent (kennen) conosci
391 nog anche
392 vragen (de vraag) domande
393 praten parlare
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Les 8 Eet smakelijk!

394 eet smakelijk buon appetito
395 maaltijd (de) pasto
396 anders diverso
397 zeker certo
398 vroeger una volta
399 omdat perché
400 ongeveer più o meno
401 hetzelfde lo stesso
402 at (eten) mangiavano
403 wereld (de) mondo
404 aantal (het) numero
405 maaltijden (de maaltijd) pasti
406 eerste primo
407 ontbijt (het) colazione
408 Nederlanders (de Nederlander) olandesi
409 kaas (de) formaggio
410 drinken bevono
411 vriend (de) amico
412 neemt (nemen) prende
413 kop (de) tazza
414 zwarte (zwart) nero
415 gezond sano
416 krijgt (krijgen) ha
417 genoeg abbastanza
418 energie (de) energia
419 denk (denken) penso
420 tweede secondo
421 vlees (het) carne
422 vaak spesso
423 daarbij -
424 warms (warm) di caldo
425 soep (de) zuppa
426 er ci
427 eten (het) cibo
428 weinig poco
429 derde terzo
430 belangrijkste più importante
431 ons noi
432 avondeten (het) cena
433 warme (warm) caldo
434 aten (eten) mangiavamo
435 vooral soprattutto
436 vis (de) pesce
437 kip (de) pollo
438 pasta (de) pasta
439 rijst (de) riso
440 daar…bij -
441 water (het) acqua
442 maar solo
443 verbaast (verbazen) sorprende
444 me mi
445 misschien forse
446 typisch tipico
447 vertel (vertellen) racconta
448 eens un po'
449 vind (vinden) ti piace (trovi)
450 lekker buono
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Les 9 Hoe kom je naar de les?

451 gekomen (komen) venuta
452 uitgestapt (uitstappen) scesa
453 lopend a piedi
454 school (de) scuola
455 gegaan (gaan) andata
456 duurde (duren) durato
457 erover gedaan (erover doen) ci hai messo
458 gedaan (doen) fatto
459 sneller più veloce
460 bovendien inoltre
461 zitten sedere
462 vertraging ritardo
463 vervelend noioso
464 nou beh
465 regent (regenen) piove
466 regen (de) pioggia
467 fietst (fietsen) vai in bici
468 word (worden) ti bagni (diventi)
469 nat (diventi) bagnato
470 nadeel (het) svantaggio
471 neem (nemen) prendo
472 liever più volentieri
473 auto (de) auto
474 kleine (klein) piccola
475 witte (wit) bianca
476 mij me
477 buurt (de) vicino
478 overal dovunque
479 naartoe -
480 hoef (hoeven) devo
481 nooit mai
482 wachten aspettare
483 file (de) traffico
484 waar vero
485 ruimte (de) spazio
486 er … in ci
487 bent (zijn) sei
488 radio (de) radio
489 wel davvero
490 voordeel (het) vantaggio
491 bezig iniziata 
492 binnen entra
493 goedemorgen buongiorno
494 ver lontano
495 weg da qui
496 binnen in
497 vanochtend stamattina
498 kapot rotta
499 moest (moeten) ho dovuto
500 lopen camminare
501 langer di più
502 brug (de) ponte
503 sommige alcune
504 geluk (het) fortuna
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Les 10 De vier seizoenen

505 seizoenen (het seizoen) stagioni
506 vakantie (de) vacanza
507 willen vogliamo
508 weten sapere
509 gebeurt (gebeuren) succede
510 verdelen (verdelen) dividiamo
511 jaren (het  jaar) anni
512 uren (het uur) ore
513 seconden (de seconde) secondi
514 maand (de maand) mese
515 weer (het weer) tempo
516 seizoen (het seizoen) stagione
517 warm caldo
518 tenminste almeno
519 zeggen dicono
520 graden (de graad) gradi
521 vinden trovano
522 schijnt (schijnen) splende
523 zon (de) sole
524 erg davvero
525 juli luglio
526 augustus agosto
527 september settembre
528 herfst (de) autunno
529 oktober ottobre
530 november novembre
531 wordt (worden) diventa
532 koud freddo
533 korter più brevi
534 donker scuro
535 waait (waaien) soffia
536 gele (geel) gialle
537 bladeren (het blad) foglie
538 vallen cadono
539 bomen (de boom) alberi
540 december dicembre
541 winter (de) inverno
542 nog ancora
543 kouder più freddo
544 lente (de) primavera
545 komen crescono
546 zien vediamo
547 bloemen (de bloem) fiori
548 warmer più caldo
549 temperatuur (de) temperatura
550 stijgt (stijgen) aumenta
551 steeds sempre più
552 mooi bella
553 heerlijk delizioso
554 klimaat (het) clima
555 hebt hai
556 wind (de) vento
557 verandert (veranderen) cambia
558 beste miglior
559 plekje (het) posto
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Les 11 Hoe wonen jullie?

560 eigenlijk -
561 eigen propria
562 huren affittate 
563 woning (de) abitazione
564 op kamers in stanze
565 kamer (de) stanza
566 iemand anders qualcun altro
567 huisgenoot (de) coinquilino
568 woonde (wonen) vivevo
569 samen insieme
570 huisgenoten (de huisgenoot) coinquilini
571 allemaal tutti
572 mannen (de man) uomini
573 onze (ons) nostra
574 kamers (de) stanze
575 badkamer (de) bagno
576 wc (de) wc
577 keuken (de) cucina
578 beneden di sotto
579 gebruiken utilizziamo
580 contact (het) contatto
581 het zijn sono
582 studenten (de student) studenti
583 aardig simpatici
584 hen loro
585 af en toe ogni tanto
586 groot grande
587 ruim ampia
588 vierkante (vierkant) quadrati
589 meter (de) metri
590 er ci
591 slaap (slapen) dormo
592 woonkamer (de) salotto
593 slaapkamer (de) stanza da letto
594 er … in ci
595 zitten sono
596 ramen (het raam) finestre
597 toch ma
598 tevreden soddisfatta
599 dure (duur) cara
600 betaal (betalen) paghi
601 ervoor la 
602 noemt (noemen) definisci
603 duur caro
604 euro (de) euro
605 inclusief inclusi
606 internet (het) internet
607 zelf io
608 redelijke (redelijk) onesto
609 huur (de) affitto
610 aan … gekomen (komen aan) hai trovato
611 via tramite
612 nog ancora
613 vriend (de) fidanzato
614 binnenkort tra poco
615 samenwonen convivere
616 flat (de) appartamento
617 zoeken cerchiamo
618 het liefst preferibilmente
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Les 12 Hoe kom ik daar?

619 zeg (zeggen) dimmi
620 zin hai voglia
621 een uur of zes verso le sei
622 anderen altri
623 leuk bello
624 graag volentieri
625 heel molto
626 zal (zullen) te lo
627 uitleggen spiego
628 nodig bisogno
629 wijst (wijzen) indica
630 weg  (de) strada
631 trouwens a proposito
632 om  de hoek all'angolo
633 hoek (de) angolo
634 kunnen possiamo
635 met z'n tweeën tutte e due
636 oké ok
637 meenemen porto
638 hoor -
639 hoeft (hoeven) bisogno
640 op weg in giro
641 allebei entrambi
642 gekocht (kopen) comprato
643 uit mijn hoofd a memoria
644 moeten dobbiamo
645 straten (de straat) strade
646 vraagt (vragen) chiede
647 rechtsaf destra
648 vergeten dimenticato
649 pakt (pakken) prende
650 linksaf sinistra
651 rechtdoor diritto
652 brede (breed) ampia
653 weg (de) strada
654 oversteken attraversare
655 verder proseguiamo
656 dezelfde stessa
657 richting (de) direzione
658 steken … over (oversteken) attraversano
659 drukke (druk) trafficata
660 plein (het) piazza
661 kerk (de) chiesa
662 linkerkant (de) lato sinistro
663 hoge (hoog) alto
664 gebouw (het) edificio
665 verdieping (de) piano
666 nemen prendiamo
667 lift (de) ascensore
668 trappen (de trap) scale
669 boven su
670 deur (de) porta
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Les 13 Een leuk weekend

671 hoi ciao
672 gaat (gaan) va'
673 jou te
674 gehad (hebben) passato
675 op bezoek visita
676 geweest (zijn) stata
677 wilden (willen) volevano
678 nieuw nuovo
679 iets nieuws qualcosa di nuovo
680 zondagmiddag (de) domenica pomeriggio
681 museum (het) museo
682 beelden (het beeld) statue
683 zee (de) mare
684 prachtig bellissimo
685 rij (de) fila
686 waren (zijn) siamo
687 klinkt (klinken) suona
688 gegeten (eten) mangiato
689 Spaanse (Spaans) spagnolo
690 gekookt (koken) cucinato
691 film (de) film
692 gekeken (kijken) visto
693 gezellig divertente
694 hadden (hebben) abbiamo avuto
695 interessant interessante
696 over sulle
697 verschillen (het verschil) differenze
698 Franse (Frans) francese
699 cultuur (de) cultura
700 gelachen (lachen) riso
701 niets niente
702 bijzonders di speciale
703 slaap … uit (uitslapen) dormito fino a tardi
704 ruim … op (opruimen) messo a posto
705 maak … schoon (schoonmaken) pulito
706 schoon pulito
707 elf undici
708 uitgeslapen (uitslapen) dormito fino a tardi
709 vriendin (de) fidanzata
710 mails (de mail) email
711 gestuurd (sturen) inviato
712 m’n miei
713 ouders genitori
714 gebeld (bellen) telefonato
715 sliepen (slapen) dormivano
716 dom sciocco
717 vergeet (vergeten) dimentico
718 natuurlijk ovviamente
719 geleerd (leren) studiato
720 had (hebben) hai avuto
721 gesproken (spreken) parlato
722 collega (de) collega
723 gepraat (praten) parlato
724 stelde (stellen) faceva
725 zei (zeggen) ha detto
726 tjonge accidenti
727 wat come
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Les 14 Familie

728 gezin (het) famiglia
729 broers (de broer) fratelli
730 zussen (de zus) sorelle
731 normaal normale
732 kind (het) figlio
733 meen (menen) dici
734 niemand nessuno
735 spelen giocare
736 gezinnen (het gezin) famiglie
737 groter più grandi
738 ooms (de oom) zii
739 tantes (de tante) zie
740 neven (de neef) i nipoti
741 nichten (de nicht) le nipoti
742 mist (missen) manca
743 bellen telefonare
744 gelukkig per fortuna
745 schoonfamilie famiglia acquisita
746 zoals come
747 schoonouders suoceri
748 foto’s (de foto) foto
749 dit questa
750 jongste più giovane
751 zus (de zus) sorella
752 oudste più grande
753 bank (de) divano
754 echt davvero
755 zien er … uit (er uitzien) sembrano
756 jong giovani
757 wat voor che
758 baas (de) capo
759 bedrijf (het) azienda
760 arts (de) medico
761 toevallig caso
762 gescheiden (scheiden) separati
763 toen quando
764 klein piccolo
765 oma (de) nonna
766 paste … op (oppassen) accudiva
767 houd van (houden van) voglio bene
768 naar … toe vado a trovare
769 elkaar ci
770 feestdagen (de feestdag) feste
771 verjaardagen (de verjaardag) compleanni
772 leven vivono
773 jouw tuoi
774 opa’s (de opa) nonni
775 oma’s (de oma) nonne
776 gestorven (sterven) morti
777 helaas purtroppo
778 gekend (kennen) conosciuti
779 gehoord (horen) sentito
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Les 15 Pakje bij de buren

780 pakje (het pakje) pacchetto
781 buren vicini
782 buurman (de) vicino
783 vond (vinden) trovato
784 briefje (het briefje) biglietto
785 er … op c'è 
786 staat (staan) scritto
787 gebracht (brengen) portato
788 klopt (kloppen) giusto
789 inderdaad infatti
790 ligt (liggen) c'è
791 alsjeblieft prego
792 dank u wel grazie
793 nieuwe (nieuw) nuovi
794 kleren vestiti
795 aangekomen (aankomen) arrivati
796 kun (kunnen) puoi
797 toch mica
798 passen provare
799 jawel certo
800 stuur (sturen) mando
801 gewoon semplicemente
802 terug indietro
803 winkelen andare per negozi
804 dalen abbassano
805 prijzen (de prijs) prezzi
806 goede (goed) buona
807 kans (de) possibilità
808 prijs (de) prezzo
809 zakt (zakken) scende
810 dubbel doppio
811 wist (weten) sapevi
812 kwaliteit (de) qualità
813 wachten op aspettare
814 beurt (de) turno
815 verse (vers) fresca
816 erbij c'è
817 zelfs persino
818 recept ricetta
819 er … bij -
820 koken cucinare
821 dacht (denken) pensavo
822 pizza’s (de pizza) pizze
823 valt … mee (meevallen) non è così grave
824 zin in voglia
825 vanavond stasera
826 sporten fare allenamento
827 tja beh
828 afgesproken (afspreken) d'accordo
829 bedankt grazie
830 probleem (het) problema
831 succes (het) buona fortuna
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Les 16 School

832 basisschool (de) scuola elementare
833 zitten op frequentano
834 pas solo
835 vanaf a partire
836 beginnen iniziano
837 kon (kunnen) poteva
838 inschrijven iscrivere
839 baby (de) neonati
840 wachtlijst (de) lista d'attesa
841 gekozen (kiezen) scelto
842 openbare (openbaar) pubblica
843 afstand (de) distanza
844 hoeven dobbiamo
845 brengen portare
846 organiseert (organiseren) organizza
847 opvang (de) asilo
848 leerlingen (de leerling) studenti
849 naar hun zin volentieri
850 zowel … als sia…che
851 helemaal affatto
852 bang voor avevo paura della
853 juffrouw (de) maestra
854 namelijk infatti
855 streng severa
856 moesten (moeten) dovevamo
857 stil in silenzio
858 druk (de) pressione
859 hoog alta
860 handen (de hand) mani
861 verhalen (het verhaal) racconti
862 zingen cantano
863 liedjes (het liedje) canzoni
864 betekenis (de) significato
865 schrijven scrivere
866 rekenen fare i calcoli
867 krijgen hanno
868 onder andere tra le altre
869 tekenen disegno
870 geschiedenis (de) storia
871 natuur (de) natura
872 allerlei tutti i tipi
873 dieren (het dier) animali
874 slecht sbagliato
875 belangrijker più importante
876 cijfers (het cijfer) voti
877 mogen possono
878 kiezen scegliere
879 middelbare (middelbaar) scuola superiore
880 keuze (de) scelta
881 verschillende (verschillend) diverse
882 sterke (sterk) forti
883 zwakke (zwak) deboli
884 punten (het punt) punti
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Les 17 Wie doet het huishouden?

885 doet (doen) fa
886 huishouden (het) faccende di casa
887 onderzoek (het) ricerca
888 blijkt risulta
889 een op de … uno su….
890 procent (het) percento
891 werkelijk davvero
892 vragen aan chiediamo
893 absoluut certo
894 kook (koken) cucino
895 zet koffie (koffie zetten) faccio il caffè 
896 wat alcune
897 dagelijkse (dagelijks) giornaliere
898 opruimen mettere a posto
899 afwassen lavare i piatti
900 schoonmaken pulire casa
901 was (de) il bucato
902 soort (de) lì
903 zaken (de zaak) cose
904 daar … voor per quello
905 aardige simpatica
906 uiteraard ovviamente
907 plezier (het) piacere
908 hobby (de) hobby
909 tegenwoordig oggigiorno
910 hard sodo
911 wasmachine (de) lavatrice
912 avond (de) sera
913 verleden tijd tempo passato
914 neem prendi
915 verdient (verdienen) guadagna
916 geld (het) soldi
917 zorgt (zorgen) si occupa
918 modern moderna
919 dertien tredici
920 vrouwen (de vrouw) donne
921 onmogelijk impossibile
922 houden tenere
923 blijft (blijven) resta
924 toilet (het) bagno
925 taken (de taak) compiti
926 daar … in ne
927 zoveel tanta
928 verdeeld (verdelen) diviso
929 deden (doen) facevamo
930 vrouw (de) moglie
931 volledige (volledig) tempo pieno
932 baan (de) lavoro
933 halve (half) mezze
934 grootste maggior 
935 deel (het) parte
936 kookt (koken) cucina
937 degene chi
938 wassen … af (afwassen) laviamo i piatti
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Les 18 De huisarts

939 huisarts (de) dottore
940 ziek malato
941 of se
942 ziekenhuis (het) ospedale
943 problemen (het probleem) problemi
944 oplossen risolvere
945 oorpijn (de) mal d'orecchio
946 pijn (de) dolore
947 rug (de) schiena
948 been (het) gamba
949 hand (de) mano
950 zoekt (zoeken) cerca
951 oorzaak (de) causa
952 ziekte (de) malattia
953 beter guarire
954 worden (diventare)
955 mond (de) bocca
956 hart (het) cuore
957 stelt vragen fa domande
958 spanning (de) tensione
959 beweegt (bewegen) si muove
960 bloed (het) sangue
961 laten far
962 onderzoeken analizzare
963 medicijnen (het medicijn) medicine
964 schrijft (schrijven) scrive
965 recept (het) ricetta
966 belt (bellen) telefoni
967 patiënt (de) paziente
968 assistente (de) assistente
969 dokter (de) dottore
970 mogelijk possibile
971 aan de hand succede
972 ernstig grave
973 lichaam (het) corpo
974 volgens secondo
975 koorts (de) febbre
976 gezicht (het) viso
977 rood rosso
978 heb last van (last hebben van) soffro
979 hoofdpijn (de) mal di testa
980 kijken vediamo
981 over dopo
982 langskomen venire
983 spreekuur (het) orario di visite
984 momentje (het) momento
985 overleg (overleggen) parlo
986 vanmiddag oggi pomeriggio
987 komt langs (langskomen) viene
988 lukt (lukken) riesce
989 het spijt me mi dispiace
990 ondertussen nel frattempo
991 dag arrivederci
992 beterschap buona guarigione
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Les 19 De bank

993 bank (de) banca
994 van di
995 vrije (vrij) libero
996 toch eppure
997 rekening (de) conto
998 aangevraagd (aanvragen) richiesto
999 website (de) sito web
1000 kiest (kiezen) scegli
1001 geeft (geven) inserisci
1002 burgerservicenummer (het) codice fiscale
1003 klaar fatto
1004 klaar is Kees hai fatto
1005 banken (de bank) banche
1006 werkgever (de) datore di lavoro
1007 overmaken (naar) fare il bonifico
1008 overheid (de) governo
1009 noodzakelijk indispensabile
1010 studeer (studeren) studi
1011 buitenland (het) estero
1012 lieve (lief) cari
1013 sturen mandano
1014 van alles di tutto
1015 parkeren parcheggio
1016 regel (de) paghi
1017 pasje (het) carta
1018 gebruikt (gebruiken) usi
1019 pint (pinnen) prelevi
1020 bedrag (het) somma
1021 ov-kaart (de) carta del trasporto pubblico
1022 opladen ricaricare
1023 contant contanti
1024 geldautomaat (de) bancomat
1025 geopend aperto
1026 rekeningen (de rekening) bollette
1027 automatisch automaticamente
1028 overgemaakt (overmaken) trasferite
1029 creditcard (de) carta di credito
1030 manier (de) modo
1031 op dezelfde manier allo stesso modo
1032 stelt (stellen) mette
1033 eis (de) condizione
1034 uitgegeven (uitgeven) speso
1035 ontvangen ricevuto
1036 sta rood (rood staan) vai in rosso
1037 nog wat ancora un po'
1038 fijner meglio
1039 sommigen alcuni
1040 maken …over (overmaken) trasferiscono
1041 bewaren conservare
1042 zomaar così
1043 miljoen (het) milioni
1044 rijker più ricco
1045 advies (het) consulenza
1046 geven dare
1047 bezoek (het) visita
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Les 20 De mooiste reis

1048 mooiste più bello
1049 reizen viaggiare
1050 reizen (de reis) viaggi
1051 gemaakt (maken) fatto
1052 plezier (het) piacere
1053 collega’s (de collega) colleghi
1054 vergadering (de) riunione
1055 vliegtuig (het) aereo
1056 slapen dormiamo
1057 hotel (het) hotel
1058 vliegen volare
1059 bijzonder speciale
1060 gingen (gaan) andavamo
1061 reden (rijden) (andare) con la macchina
1062 tent (de) tenda
1063 spelletjes (het spelletje) giochi
1064 langste più lungo
1065 verste più lontano
1066 geleden fa
1067 ging (gaan) andai
1068 vliegveld (het) aeroporto
1069 informatie (de) informazioni
1070 kostte (kosten) costava
1071 mis male
1072 vertrok (vertrekken) partì
1073 kwam (komen) arrivò
1074 daardoor per questo
1075 kwam … aan (aankomen) arrivai
1076 zat (zitten) rimasi
1077 veertien quattordici
1078 waard (het waard zijn) (ne valse la) pena
1079 was van plan (van plan zijn) avevo in programma
1080 reisde (reizen) viaggiai
1081 vol fitto
1082 programma (het) programma
1083 boot (de) barca
1084 rivier (de) fiume
1085 steden (de stad) città 
1086 dorpen (het dorp) paesi
1087 bezochten (bezoeken) visitammo
1088 tijdens durante
1089 enorm tantissime
1090 ontmoet (ontmoeten) incontrato
1091 contact (het) contatto
1092 direct subito
1093 huwelijk (het) matrimonio
1094 eiland (het) isola
1095 bergen (de berg) montagne
1096 prachtige (prachtig) meravigliosa
1097 geweldige (geweldig) grandiose
1098 feesten (het feest) feste
1099 muziek (de) musica
1100 theater (het) teatro
1101 open lucht (de) all'aperto
1102 fantastisch fantastico
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Les 21 Een dagje uit

1103 dagje (het) giornata
1104 begin (het) inizio
1105 staan si alza
1106 uitgaan uscire
1107 Markthal (de) mercato al coperto
1108 schijnt (schijnen) pare
1109 ergens da qualche parte
1110 draait (draaien) proiettano
1111 spannende (spannend) d'azione
1112 gaat … mee (meegaan) viene
1113 uitstekend perfetto
1114 plan (het) piano
1115 naast accanto
1116 gelijk ragione
1117 voorstel (het) proposta
1118 hoogste più alta
1119 toren (de) torre
1120 heel tutta
1121 haven (de) porto
1122 lichtjes (het lichtje) luci
1123 perfect perfetto
1124 akkoord d'accordo
1125 hoop (hopen) spero
1126 achter dietro
1127 Italiaans italiano
1128 restaurant (het) ristorante
1129 is het eens (het eens zijn) tutti d'accordo
1130 ermee -
1131 met z'n tienen tutti e dieci
1132 personen (de persoon) persone
1133 reserveren prenotare
1134 lijkt (lijken) sembra
1135 tafel (de) tavolo
1136 apart separatamente
1137 vindt (vinden) piace
1138 proberen provo
1139 afspreken concordare
1140 keuze uit scelta tra
1141 vegetarisch vegetariano
1142 hoor (horen) fatemi sapere (sento)
1143 prima perfetto
1144 stel … voor (voorstellen) propongo
1145 ontmoeten vediamo
1146 centraal centrale
1147 rond verso
1148 midden al centro
1149 zichzelf per sé
1150 verliezen perdiamo
1151 straks dopo
1152 delen dividiamo
1153 totale (totaal) totale
1154 door per
1155 onmiddelijk immediatamente
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1156 bevolking (de) popolo
1157 hangt ervan af  (afhangen van) dipende
1158 ervan da
1159 bekijkt (bekijken) vedi
1160 inwoners (de inwoner) abitanti
1161 minder meno
1162 relatief relativamente
1163 dichte (dicht) vicina
1164 gemiddeld mediamente
1165 kilometer (de) kilometro
1166 figuur (de) figura
1167 nogal piuttosto
1168 gegroeid (groeien) cresciuta
1169 groei (de) crescita
1170 door continua
1171 grote (groot) grandi
1172 oorzaken (de oorzaak) conseguenze
1173 daarvan di ciò
1174 hoger più alto
1175 gemiddelde (het) media
1176 EU Europa
1177 groeit (groeien) cresce
1178 doordat perché
1179 leven vivono
1180 belangrijke (belangrijk) importante
1181 immigratie (de) immigrazione
1182 behoefte aan bisogno di
1183 vrijheid (de) libertà
1184 veiligheid (de) sicurezza
1185 universiteit (de) università
1186 liefde (de) amore
1187 verlaten lasciano
1188 juist proprio
1189 verklaring (de) motivo
1190 daarvoor di ciò
1191 vertrekken partono
1192 regels (de tegel) regole
1193 christelijk cristiano
1194 protestantse (protestants) protestante
1195 rechten (het recht) diritti
1196 godsdienst religione
1197 katholieken (de katholiek) cattolici
1198 joden (de jood) ebrei
1199 staat (de) stato
1200 godsdiensten (de godsdienst) religioni
1201 gelijke (gelijk) uguali
1202 christenen (de christen) cristiani
1203 afgenomen (afnemen) diminuito
1204 in in
1205 God (de) Dio
1206 geloven credono
1207 op basis van in base alla
1208 vaststellen stabilire
1209 grootst il più grande
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Les 23 Op de helft

1210 helft (de) metà
1211 sinds da quando
1212 hoofdstuk (het) capitolo
1213 begonnen (beginnen) iniziato
1214 onderwerpen (het onderwerp) argomenti
1215 behandeld (behandelen) trattato
1216 inmiddels nel frattempo
1217 vast certamente
1218 gemerkt (merken) notato
1219 gemakkelijk facile
1220 maar si
1221 ondanks nonostante
1222 behoorlijk piuttosto
1223 verklaar (verklaren) giustifichi
1224 simpel semplice
1225 redenen (de reden) motivi
1226 gebruik (gebruiken) usi
1227 regelmatig regolarmente
1228 rest (de) resto
1229 nauwelijks appena
1230 grammatica (de) grammatica
1231 lastig complicata
1232 immers dopotutto
1233 fout (de) errore
1234 maken fanno
1235 fouten (de fout) errori
1236 door -
1237 verdwijnen scompaiono
1238 zulke certi
1239 in de loop van de tijd nel corso del tempo
1240 tellen contare
1241 vraag (vragen aan) chiedi
1242 plus più
1243 min meno
1244 feit (het) fatto
1245 slechts solo
1246 eerlijk vero
1247 gezegd (zeggen) dire
1248 daar … mee -
1249 mee eens (het er -- --  zijn) d'accordo
1250 makkelijker più facile
1251 beseft (beseffen) vi rendete conto
1252 zowat all'incirca
1253 onthouden ricordare
1254 herhaalt (herhalen) ripeti
1255 voldoende abbastanza
1256 besteden aan dedicare a 
1257 onderwerp (het) argomento
1258 discussie (de) conversazione
1259 mening (de) opinione
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1260 trouwen matrimonio
1261 blijven restare
1262 getuige (de) testimone
1263 mooie (mooi) bel
1264 gemeentehuis (het) comune
1265 verplicht obbligatorio
1266 ambtenaar (de) funzionario
1267 vertelde (vertellen) ha raccontato
1268 dienst (de) cerimonia
1269 maakte (maken) fatto
1270 indruk (de) impressione
1271 beloofden (beloven) hanno promesso
1272 zorgen voor prendersi cura
1273 trouwde (trouwen) ha sposato
1274 man (de) uomo
1275 beloven promettere
1276 huwelijken (het huwelijk) matrimoni
1277 eindigt (eindigen) finisce
1278 scheiding (de) divorzio
1279 negatief negativa
1280 geweldig meraviglioso
1281 ooit un giorno
1282 feest (het) festa
1283 zaal (de) sala
1284 wel ben
1285 gasten (de gast) ospiti
1286 aanwezig presenti
1287 vertelden (vertellen) hanno raccontato
1288 lied (het) canzone
1289 gezellige (gezellig) gioiosa
1290 vreselijk orribili
1291 zou (zullen) sposerei
1292 doel (het) scopo
1293 om di
1294 opleiding (de) studi
1295 afmaken finire
1296 relatie (de) relazione
1297 regelen organizzare
1298 officieel ufficialmente
1299 registreert (registreren) registri
1300 rustig tranquillo
1301 symbool (het) simbolo
1302 bijzondere (bijzonder) speciale
1303 band (de) legame
1304 tradities (de traditie) tradizioni
1305 samenleving (de) convivenza
1306 rol (de) ruolo
1307 leuker più bello
1308 jonge (jong) giovane
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Les 25 De kaart van Nederland

1309 kaart (de) mappa
1310 ziet er uit che forma ha?
1311 ten eerste innanzitutto
1312 noord nord
1313 zuid sud
1314 west ovest
1315 oost est
1316 grens (de) confine
1317 België Belgio
1318 Duitsland Germania
1319 vlak piatta
1320 zuiden (het) meridione
1321 provincie (de) regione
1322 Limburg Limburgo
1323 bergje (het) montagnella
1324 daar … op ne
1325 trots orgogliosi
1326 zag (zien) ho visto
1327 Zwitserland Svizzera
1328 laag bassa
1329 laagste più basse
1330 gebieden (het gebied) zone
1331 liggen sono
1332 westen (het) occidente
1333 onder sotto
1334 zeeniveau (het) livello del mare
1335 dijken (de dijk) dighe
1336 dammen (de dam) chiuse
1337 droog asciutta
1338 stukken (het stuk) parti
1339 eilanden (het eiland) isole
1340 noorden (het) settentrione
1341 zuidwesten (het) occidente
1342 vierde quarto
1343 rivieren (de rivier) fiumi
1344 schepen (het schip) navi
1345 wegen (de weg) strade
1346 vormt (vormen) costituisce
1347 gevaar (het gevaar) pericolo
1348 breken si rompono
1349 ramp (de) disastro
1350 gebeurde (gebeuren) è successo
1351 nog ancora
1352 gebeuren succedere
1353 groen verde
1354 enkele qualche
1355 gebouwd (bouwen) costruito
1356 kleiner più piccoli
1357 groeien crescono
1358 woningen (de woning) abitazioni
1359 bedrijven (het bedrijf) aziende
1360 ten slotte infine
1361 noem (noemen) definisci
1362 stranden (het strand) spiagge
1363 ’t (het) le più
1364 zoiets qualcosa del genere
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1365 politie (de) polizia
1366 laatst ultimamente
1367 reed (rijden) guidava
1368 weg (de) strada
1369 help (helpen) aiuto
1370 deed (doen) ho fatto
1371 verkeerd (di) sbagliato
1372 vreemd strano
1373 hè eh
1374 gevoel (het) sensazione
1375 iets verkeerds qualcosa di sbagliato
1376 raar strano
1377 helpt (helpen) aiuta
1378 ongeluk (het) incidente
1379 gebeurd (gebeuren) successo
1380 rijd (rijden) guidi
1381 door con
1382 maakt (maken) fa
1383 foto (de) foto
1384 licht (het) luce
1385 wijst (wijzen) indica
1386 gevaren (het gevaar) pericoli
1387 boete (de) multa
1388 betaalt (betalen) paghi
1389 biertjes (het biertje) birre
1390 gedronken (drinken) bevuto
1391 rijden guidare
1392 agent (de) agente
1393 veilig sicura
1394 aankomt (aankomen) arriva
1395 politiebureau (het) commissariato
1396 geef (geven) dai
1397 feestje (het) festa
1398 horen si sente
1399 toont (tonen) mostra
1400 belangstelling (de) interesse
1401 duren dura
1402 onbekende (onbekend) sconosciuto
1403 legt … uit (uitleggen) spiega
1404 stelen rubare
1405 gestolen (stelen) rubata
1406 conclusie (de) conclusione
1407 vorige (vorig) scorso
1408 ingebroken (inbreken) irrotto
1409 meteen subito
1410 zeer molto
1411 zaak (de) caso
1412 laat (laten) far
1413 lachen ridere
1414 slechte (slecht) negative
1415 ervaringen (de ervaring) esperienze
1416 aangifte (de) denuncia
1417 aangifte doen sporgere denuncia
1418 ieder ogni
1419 duizenden migliaia
1420 fietsen (de fiets) biciclette
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Les 27 Feest vieren

1421 vieren festeggiare
1422 gefeliciteerd auguri
1423 verjaardag (de) compleanno
1424 vele (veel) tanti
1425 cadeautje (het) regalo
1426 meegebracht (meebrengen) portato
1427 blij felice
1428 drinken bevande
1429 bedoeling (de) intenzione
1430 uitgebreid ampiamente
1431 geven diamo
1432 vanwege per
1433 ter gelegenheid van in occasione di
1434 gelegenheid (de) occasione
1435 examen (het) esame
1436 gebeurtenis (de) evento
1437 gevonden (vinden) trovato
1438 geworden (worden) diventato
1439 bedenken pensare
1440 kennen conosciamo
1441 nationale (nationaal) nazionali
1442 april aprile
1443 koningsdag (de) festa del re
1444 dan allora
1445 koning (de) re
1446 koningin (de) regina
1447 bezoeken visitano
1448 elk ogni
1449 bepaalde (bepaald) specifica
1450 mei maggio
1451 einde (het) fine
1452 wereldoorlog (de) guerra mondiale
1453 ter herinnering aan in ricordo delle
1454 herinnering (de) ricordo
1455 slachtoffers (het slachtoffer) vittime
1456 oorlog (de) guerra
1457 Sinterklaas San Nicola
1458 brengt (brengen) porta
1459 cadeautjes (het cadeautje) regali
1460 Spanje Spagna
1461 volwassenen (de volwassene) adulti
1462 persoonlijk personalmente
1463 cadeau (het cadeau) regalo
1464 gedicht (het) poesia
1465 knap forte
1466 Kerst Natale
1467 Nieuwjaar anno nuovo
1468 feestdag (de) festività
1469 moslims (de moslim) musulmani
1470 Suikerfeest (het) fine del Ramadan
1471 datum (de) data
1472 echter in realtà
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Les 28 De Randstad

1473 Randstad Randstad
1474 gebied (het) area
1475 bestaat uit (bestaan uit) composta da
1476 erin all'interno
1477 in feite in realtà
1478 beschouwen considerare
1479 geheel un'unica cosa
1480 plek (de) posto
1481 Europa Europa
1482 Schiphol Schiphol
1483 behoort tot (behoren tot) appartiene a
1484 schip (het) nave
1485 vanuit da
1486 bereiken raggiungibile
1487 om die reden per quel
1488 reden (de) motivo
1489 gevestigd (vestigen) sono alloggiate
1490 handel (de) commercio
1491 Keukenhof (de) Keukenhof
1492 logische (logisch) logica
1493 gevolg (het) conseguenza
1494 hiervan di ciò
1495 werk (het) lavoro
1496 terwijl mentre
1497 1/5 = één vijfde un quinto
1498 gebrek (het) mancanza
1499 gebrek aan mancanza di
1500 geschikte (geschikt) adatte
1501 elders altrove
1502 tuin (de) giardino
1503 vandaar perciò
1504 verkeer (het) traffico
1505 volledig completamente
1506 vast fermo
1507 negatieve (negatief) negative
1508 gevolgen (het gevolg) conseguenze
1509 lucht (de) aria
1510 men si
1511 verliest (verliezen) perde
1512 nationaliteiten (de nationaliteit) nazionalità
1513 landen (het land) paesi
1514 Angola Angola
1515 Zweden Svezia
1516 tram (de) tram
1517 hoort (horen) senti
1518 heel wat bel po'
1519 herken (herkennen) riconosci
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Les 29 Vrije tijd

1520 vrije tijd (de) tempo libero
1521 betekent (betekenen) significa
1522 genieten (van) godere
1523 rust (de) tranquillità
1524 actief attivo
1525 drukker più indaffarato
1526 bepaalt (bepalen) stabilisce
1527 waarop in cui
1528 besteedt (besteden) dedichi
1529 media (het medium) media
1530 invloed (de) influenza
1531 precies esattamente
1532 besteed (besteden) dedichi
1533 normaal gesproken generalmente
1534 sport (de) sport
1535 belangstelling voor importanza
1536 wel eens mai
1537 concert (het) concerto
1538 bij voorkeur preferibilmente
1539 voorkeur (de) preferenza
1540 serieuze (serieus) serio
1541 films (de film) film
1542 hou (houden) amo
1543 voetbal gioco a calcio
1544 veld (het) campo
1545 wandel (wandelen) passeggio
1546 na … denken (nadenken) pensare
1547 ga … uit (uitgaan) esci
1548 café (het) bar
1549 uit eten mangiare fuori
1550 vrijwel quasi
1551 dansen ballare
1552 beweging (de) movimento
1553 restaurants (het restaurant) ristoranti
1554 nodig … uit (uitnodigen) invito
1555 extra ancora (meglio)
1556 waarmee con cosa
1557 vul (vullen) riempi
1558 in het algemeen in generale
1559 computer (de) computer
1560 berichten (het bericht) messaggi
1561 bel (bellen) telefono
1562 tv (de) tv
1563 voetbalwedstrijd (de) partita di calcio
1564 tegen contro
1565 Belgen (de Belg) Belgi
1566 genoemd (noemen) nominato
1567 bezig occupato
1568 mobieltjes (het mobieltje) telefonini
1569 computers (de computer) computer
1570 in orde maken riparare
1571 klant (de) clienti
1572 sociale (sociaal) sociali
1573 contacten (het contact) contatti
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Les 30 Werk

1574 lang decisamente non
1575 pensioen (het) pensione
1576 aow (de) INPS
1577 gewerkt (werken) lavorato
1578 in deeltijd part-time
1579 iedere ogni
1580 mogelijkheden (de mogelijkheid) possibilità
1581 hangt … af van (afhangen van) dipende
1582 beroep (het) impiego
1583 zorg (de) sanità
1584 onderwijs (het) istruzione
1585 techniek (de) settore tecnico
1586 personeel (het) personale
1587 eenvoudig facile
1588 verdwijnt (verdwijnen) scompare
1589 machines (de machine) macchinari
1590 van belang importanza
1591 tijdelijk a tempo determinato
1592 telkens sempre
1593 opnieuw di nuovo
1594 ervaring esperienza
1595 toekomst (de) futuro
1596 betaald (betalen) pagato
1597 stages (de stage) stage
1598 vakantiewerk (het) lavoro estivo
1599 studie (de) studi
1600 telt (tellen) vale
1601 kennis (de) conoscenze
1602 bezitten posseggono
1603 net appena
1604 verdienen guadagnano
1605 wat un po'
1606 zo zie je maar così vedi
1607 ouder più anziani
1608 oud vecchio
1609 beide entrambi
1610 ineens all'improvviso
1611 werkloos disoccupato
1612 ontslagen (ontslaan) licenziato
1613 waarvan di cosa
1614 loon (het) stipendio
1615 gedurende durante
1616 enige (enig) certo
1617 oude (oud) ultimo
1618 uitkering (de) sussidio
1619 regering (de) governo
1620 daarover c'è
1621 werkervaring (de) esperienza lavorativa
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Les 31 Blijf gezond!

1622 blijf (blijven) resta
1623 overlijden muoiono
1624 haal (halen) compro
1625 complete (compleet) completi
1626 vet (het) grasso
1627 suiker (de) zucchero
1628 jammer peccato
1629 er…van ne
1630 dik grasso
1631 bewegen muoversi
1632 benen (het been) gambe
1633 voeten (de voet) piedi
1634 kans op possibilità
1635 rugproblemen problemi di schiena
1636 harde (hard) forte
1637 krijgen last van (last krijgen van) hanno problemi
1638 oren (het) orecchie
1639 alcohol (de) alcol
1640 gevaarlijk pericoloso
1641 leidt tot (leiden tot) porta
1642 ongelukken (het ongeluk) incidenti
1643 neemt … toe (toenemen) aumenta
1644 onder tra
1645 jeugd (de) giovani
1646 raad (de) consiglio
1647 artsen (de arts) medici
1648 beweren asseriscono
1649 rode (rood) rosso
1650 wijn (de) vino
1651 wetenschappelijk scientificamente
1652 bewezen (bewijzen) dimostrato
1653 waarschijnlijk sicuramente
1654 verband (het) nesso
1655 geloven credere
1656 geniet van (genieten van) godo
1657 leven (het) vita
1658 roken fumare
1659 stem (de) voce
1660 jezelf te stesso
1661 jongeren (de jongere) giovani
1662 sigaretten (de sigaret) sigarette
1663 verkocht (verkopen) vendute
1664 stations (het station) stazioni
1665 cafés (het café) bar
1666 plaatsen (de plaats) posti
1667 verboden vietato
1668 stoppen smettere
1669 verbiedt (verbieden) vieta
1670 wellicht forse
1671 bier (het) birra
1672 daarvan ne
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Les 32 Mooi Nederland

1673 speciaal proprio
1674 bieden offrire
1675 gezien (zien) visto
1676 durft (durven) osa
1677 genomen (nemen) preso
1678 rijdt (rijden) va
1679 rechtstreeks diretto
1680 ideaal ideale
1681 grachten (de gracht) canali
1682 meemaken vedere
1683 gebouwen (het gebouw) palazzi
1684 zeventiende diciassettesimo
1685 eeuw (de eeuw) secolo
1686 langs lungo
1687 vervolgens poi
1688 afspraak (de) appuntamento
1689 hoewel anche se
1690 zo’n uno di questi
1691 minstens almeno
1692 voordat prima di
1693 konden (kunnen) poter
1694 musea (het museum) musei
1695 trekken attirano
1696 eenmaal in effetti
1697 publiek (het) pubblico
1698 kunst (de) arte
1699 de moeite waard ne valeva la pena
1700 moeite (de) pena
1701 waard vale
1702 namen (nemen) abbiamo preso
1703 stopt (stoppen) ferma
1704 verhaal (het) racconto
1705 volgt (volgen) segue
1706 aanleiding (de) occasione
1707 tonen mostrano
1708 soorten (de soort) tipi
1709 tulpen (de tulp) tulipani
1710 kleuren (de kleur) colori
1711 bekend famosa
1712 gezongen (zingen) cantato
1713 Deltapark (het) parco del Delta
1714 bezocht (bezoeken) visitato
1715 Zeeland Zelanda
1716 beschermd (beschermen) protetta
1717 tegen contro
1718 beschouwt (beschouwen) considera
1719 systeem (het) sistema
1720 moderne (modern) moderno
1721 wereldwonderen (het werelwonder) meraviglie del mondo
1722 terecht giusto
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Les 33 De papieren

1723 papieren (het papier) documenti
1724 formulieren (het formulier) moduli
1725 invullen compilare
1726 gesprekken (het gesprek) conversazioni
1727 gesprek voeren tenere conversazioni
1728 organisaties (organisatie) organizzazioni
1729 paspoort (het) passaporto
1730 visum (het) visto
1731 wilde (willen) voleva
1732 EU-land (het) paese dell'unione europea
1733 verblijfsvergunning (de) permesso di soggiorno
1734 kreeg (krijgen) avuto
1735 IND (de) IND
1736 immigratiedienst (de) servizio immigrazione
1737 inburgering (de) integrazione
1738 inburgeringstoets (de) esame di integrazione
1739 zeiden (zeggen) hanno detto
1740 nadat dopo che
1741 liet (laten) è fatto
1742 zich si 
1743 gemeente (de) comune
1744 zich registreren registrarsi
1745 tegelijk contemporaneamente
1746 bsn = burgerservicenummer codice fiscale
1747 burger (de) cittadino
1748 belasting (de) tasse
1749 gegevens (de) dati
1750 eveneens anche
1751 belastingdienst (de) agenzia delle entrate
1752 hoorde (horen) ha sentito
1753 buitenlandse (buitenlands) estera
1754 rijbewijs (het) patente
1755 mocht (mogen) poteva
1756 voorlopig per il momento
1757 gehaald (halen) ha preso
1758 geval (het) caso
1759 aanvragen richiedere
1760 bleek (blijken) sembrava
1761 afhankelijk van dipendere da
1762 vergunning (de) permesso
1763 geregeld (regelen) organizzato
1764 UWV (de) INPS
1765 terecht kunnen puoi rivolgerti
1766 verzekering (de) assicurazione
1767 tegen contro
1768 ziektekosten (de) costi sanitari
1769 afsluiten stipulare
1770 anders altrimenti
1771 diploma’s (het diploma) diplomi
1772 vergelijken comparare
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Les 34 Van republiek naar koninkrijk

1773 republiek (de) repubblica
1774 koninkrijk (het) regno
1775 ontstaan creata
1776 aparte (apart) a parte
1777 zetten mettiamo
1778 feiten (het feit) fatti (storici)
1779 op een rij in riga
1780 richten poniamo
1781 aandacht (de) attenzione
1782 staten (de staat) stati
1783 rijk (het) regno
1784 leiding (de) comando
1785 onder leiding van sotto il comando di
1786 Willem Guglielmo
1787 Oranje Orange
1788 voerden oorlog (oorlog voeren) entrarono in guerra
1789 uiteindelijk alla fine
1790 wonnen (winnen) vinsero
1791 kwam tot stand (tot stand komen) si venne a creare
1792 der ("="van de) dei
1793 verenigde (verenigd) uniti
1794 Nederlanden Paesi Bassi
1795 periode (de) periodo 
1796 verre (ver) lontane
1797 namen in bezit (in bezit nemen) presero possesso
1798 bezit  (het) possedimento
1799 korte (kort) breve
1800 namen (de naam) nomi
1801 herinneren ricordano
1802 daaraan ciò
1803 Indonesië Indonesia
1804 Suriname Suriname
1805 gemeentes (de gemeente) comuni
1806 horen bij appartengono
1807 werd divenne
1808 hieraan a ciò
1809 lid (het) membro
1810 vlag (de) bandiera
1811 in gebruik in uso
1812 wit bianco
1813 blauw azzurro
1814 ontwikkeld (ontwikkelen) sviluppato
1815 in tegenstelling tot al contrario di
1816 ontwikkeling (de) sviluppo
1817 meegemaakt (meemaken) vissuto
1818 Duitse (Duits) tedesco
1819 leidde (leiden) portò
1820 waarbij in cui
1821 tientallen decine
1822 miljoenen milioni
1823 stierven (sterven) morirono
1824 verloor (verliezen) perse
1825 waardoor per cui
1826 volk (het) popolo
1827 hoort bij (horen bij) appartiene
1828 op het gebied van in campo
1829 waarheid (de) verità
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1830 gelukkige (gelukkig) felici
1831 behoren appartengono
1832 gelukkigste più felici
1833 in totaal in totale
1834 betrokken (bij) coinvolti
1835 jongens (de jongen) maschi
1836 blijken sembrano
1837 gelukkiger più felici 
1838 meisjes (het meisje) femmine
1839 las (lezen) ho letto
1840 bericht (het) messaggio
1841 gisteravond ieri sera
1842 gelezen (lezen) letto
1843 nieuws (het) notizia
1844 blije (blij) felici
1845 speciale (speciaal) speciale
1846 organisatie (de) organizzazione
1847 controleert (controleren) controlla
1848 huizen (huis) case
1849 omgeving (de) dintorni
1850 vriendjes (het vriendje) amichetti
1851 vriendinnetjes (het vriendinnetjes) amichette
1852 veilige (veilig) sicura
1853 situatie (de) situazione
1854 opvoeding (de) educazione
1855 punt (het) punto
1856 houdt rekening met (rekening houden met) si tiene conto
1857 meningen (de mening) opinioni
1858 gevoelens sentimenti
1859 geldt (gelden) vale
1860 betreft (betreffen) riguardo
1861 voorbeeld (het) esempio
1862 leeft (leven) vive
1863 arm povera
1864 meedoen partecipare
1865 kansen (de kans) possibilità
1866 overigens del resto
1867 saaie (saai) tristi
1868 momenten (het moment) momenti
1869 verveelt (zich vervelen) annoia
1870 denkt (denken) pensa
1871 wou (willen) vorrei
1872 hondjes (het hondje) cagnolini
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Les 36 De twaalf provincies

1873 provincies (de provincie) regioni
1874 muur (de) muro
1875 verdeeld in (verdelen in) diviso in
1876 karakter (het) carattere
1877 eerdere (eerder) precedente
1878 gas (het) gas
1879 dat che
1880 grond (de) terra
1881 ontdekt (ontdekken) scoperto
1882 veroorzaakt (veroorzaken) causa
1883 daalt (dalen) si abbassa
1884 levert (leveren) produce
1885 melkproducten (het melkproduct) prodotti caseari
1886 Friese (Fries) frisoni
1887 meren (het meer) laghi
1888 ideale (ideaal) ideale
1889 besteden passare
1890 geldt (gelden) vale
1891 voor per
1892 Noordzee Mare del Nord
1893 bestaat (bestaan) esiste
1894 stuk (het) pezzo
1895 provincie (de) regione
1896 lege (leeg) vuoto
1897 stuk ben più
1898 hoofdstad (de) capoluogo
1899 vergaderstad (de) città delle riunioni
1900 vergaderen riunirsi
1901 even ugualmente
1902 oosten (het) oriente
1903 houdt van (houden van) ti piace
1904 wandelen passeggiare
1905 fietsen andare in bici
1906 noemen chiamiamo
1907 rond nei pressi di
1908 bekende (bekend) famose
1909 slimme (slim) intelligenti
1910 oplossingen (de oplossing) soluzioni
1911 technische (technisch) tecnici
1912 maatschappelijke (maatschappelijk) sociali
1913 geproduceerd (produceren) fabbricate
1914 spreekt … uit (uitspreken) parla 
1915 landje (het) paese
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1916 verloopt (verlopen) scade
1917 nieuw nuova
1918 meegenomen (meenemen) portato
1919 pasfoto (de) fototessera
1920 aha aha
1921 in orde ok
1922 werkdagen (de werkdag) giorni lavorativi
1923 terugkomen ritornare
1924 loket (het) sportello
1925 afdeling (de) reparto
1926 burgerzaken servizi al cittadino
1927 bedoelen intendiamo
1928 dorp (het) paese
1929 combinatie (de) combinazione
1930 stadsdelen (het stadsdeel) quartieri
1931 kantoren (het kantoor) uffici
1932 geregistreerd (registeren) registrati
1933 ernaartoe lì
1934 geboorte (de) nascita
1935 regelt (regelen) organizza
1936 langdurig a lungo termine
1937 bouwt (bouwen) costruisce
1938 verzamelt (verzamelen) raccoglie
1939 afval (het) spazzatura
1940 enzovoort etc
1941 hond (de) cane
1942 burgers (de burger) cittadini
1943 leden (het lid) membri
1944 gemeenteraad (de) consiglio comunale
1945 parlement (het) parlamento
1946 bestuur (het) amministrazione
1947 verkiezingen elezioni
1948 stuurt (sturen) invia
1949 erop su
1950 daarmee con esso
1951 stemmen votare
1952 burgemeester (de) sindaco
1953 functie (de) funzione
1954 lijkt op (lijken op) somiglia
1955 voorzitter (de) presidente
1956 leidt (leiden) guida
1957 vergaderingen (de vergadering) riunioni
1958 beslist (beslissen) decide
1959 boos arrabbiata
1960 twintig venti
1961 verhuizing (de) trasferimento
1962 verhuist (verhuizen) trasferisce
1963 huurwoning (de) casa in affitto
1964 verhuizen trasferire
1965 even kijken vediamo
1966 wilt (willen) vuole
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Les 38 Een beter klimaat begint bij jezelf

1967 welkom benvenuti
1968 presentatie (de) presentazione
1969 planten (de plant) piante
1970 sterven muoiono
1971 niveau (het) livello
1972 onderzoeken (het onderzoek) ricerche
1973 leveren forniscono
1974 bewijs (het) prova
1975 alsof come se
1976 niks nulla
1977 realiseren capire
1978 gevaarlijke (gevaarlijk) pericolosa
1979 toestand (de) situazione
1980 ontstaat (ontstaan) si crea
1981 wijze (de) modo
1982 doorgaan continuiamo
1983 zullen (saranno)
1984 rampen (de ramp) disastri
1985 plaatsvinden saranno
1986 verwachting (de) previsione
1987 natuurlijke (natuurlijk) naturali
1988 duurzame (duurzaam) sostenibile
1989 nadenken pensarci
1990 bouwen costruire
1991 materialen (het materiaal) materiali
1992 Europese (Europees) europei
1993 lijst (de) lista
1994 beleid (het) politica
1995 aanpassen cambiare
1996 blijkbaar evidentemente
1997 verantwoordelijk responsabili
1998 besluiten decidere
1999 gedrag (het) comportamento
2000 veranderen cambiare
2001 flinke (flink) sostanziale
2002 adviezen (het advies) consigli
2003 effect (het) effetto
2004 in plaats van invece di
2005 kilo chilo
2006 flink wat parecchie
2007 reis (reizen) viaggia
2008 bewust consapevolmente
2009 draag (dragen) indossi
2010 schoenen (de) scarpe
2011 plastic plastica
2012 idee (het) idea
2013 toch no
2014 manieren (de manier) modi
2015 verbeteren migliorare
2016 bereid disposti
2017 betere (beter) migliore
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Les 39 Politiek

2018 politiek (de) politica
2019 kiezers (de kiezer) elettori
2020 stemmen op votano
2021 persoon (de) persona
2022 partij (de) partito
2023 politieke (politiek) politici
2024 partijen (de partij) partiti
2025 linkse (links) sinistra
2026 rechtse (rechts) destra
2027 christelijke (christelijk) cristiani
2028 gevormd (vormen) formato
2029 meerderheid (de) maggioranza
2030 samenwerken collaborazione
2031 zijn het eens over (het eens zijn over) sono d'accordo su
2032 bespreken discutono
2033 minister-president (de) presidente del consiglio
2034 ministers (de minister) ministri
2035 centrale (centraal) centrale
2036 gezondheid (de) sanità
2037 voert (voeren) conduce
2038 stevige (stevig) solidi
2039 debatten (het debat) dibattiti
2040 nacht (de) notte
2041 felle (fel) forti
2042 kritiek (de) critiche
2043 reageren rispondere
2044 minister (de) ministro
2045 reactie (de) risposta
2046 overtuigen convincere
2047 wensen desiderano
2048 veranderingen (de verandering) cambiamenti
2049 wens (de) desiderio
2050 weigeren rifiutarsi
2051 vertrouwen (het) fiducia
2052 verplicht (verplichten) obbliga
2053 of o
2054 macht (de) potere
2055 taak (de) compito
2056 controleren controllare
2057 wetten (de wet) leggi
2058 aangenomen (aannemen) fatte
2059 politici (de politicus) politici
2060 staatshoofd (het staatshoofd) capo dello stato
2061 symbolische (symbolisch) simbolico
2062 ontvangt (ontvangen) riceve
2063 vertegenwoordiger (de) rappresentante
2064 verbindende (verbinden) unitaria
2065 georganiseerd (organiseren) organizzato
2066 dergelijk simile
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Les 40 De tijden zijn veranderd

2067 tijden (de tijd) tempi
2068 veranderd (veranderen) cambiati
2069 voorstellen immaginare
2070 generatie (de) generazione
2071 leefde (leven) viveva
2072 natuurlijk ovviamente
2073 mobiele (mobiel) cellulari
2074 telefoons (de telefoon) telefoni
2075 pinpas (de) carta bancomat
2076 euro’s (de euro) euro
2077 supermarkten (de supermarkt) supermercati
2078 keuze aan scelta di 
2079 aardappel (de) patata
2080 oorspronkelijk originariamente
2081 destijds allora
2082 grenzen (de grens) confini
2083 gesloten (sluiten) chiusi
2084 bestond (bestaan) esisteva
2085 ander diversa
2086 op finito
2087 weliswaar effettivamente
2088 er ne
2089 speelden (spelen) giocavano
2090 met de hand con le mani
2091 moeilijker più difficile
2092 beperken limitare
2093 massaal in massa
2094 wapens (het wapen) armi
2095 geweld (het) violenza
2096 positie (de) posizione
2097 eisen (de eis) pretendere
2098 zeventig settanta
2099 zwanger incinte
2100 werden (worden) rimanevano
2101 sindsdien da allora
2102 vrouw (de) donna
2103 wet (de) legge
2104 twintigste ventesimo
2105 vond … plaats (plaatsvinden) avvenne
2106 verandering (de) cambiamento
2107 enorme (enorm) enorme
2108 opzichten (het opzicht) punti di vista
2109 dergelijke (dergelijk) simili
2110 hele (heel) intera
2111 erdoor grazie a ciò
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Les 41 Mijn leven in Nederland

2112 hoe gaat het met come va
2113 voel (zich voelen) sento
2114 aanvankelijk all'inizio
2115 verbaasde (verbazen) meravigliavo
2116 lage (laag) bassi
2117 valt … op (opvallen) faccio caso
2118 herinner … me (zich herinneren) mi ricordo
2119 tas (de) borsa
2120 pakken prendere
2121 toegeven ammettere
2122 gek folle
2123 afspraken (de afspraak) appuntamenti
2124 onrustig irrequieto
2125 uurtje (het uurtje) oretta
2126 leert (leren) impara
2127 kort (da) poco
2128 zwemmen nuotare
2129 diep profonda
2130 nog ancora
2131 kracht (de) forza
2132 waar … mee in cosa 
2133 haar mening geven dire la sua
2134 er … om la 
2135 aan de andere kant d'altro canto
2136 kant (de) lato (canto)
2137 eerlijk oneste
2138 klagen lamentano
2139 over het algemeen in generale
2140 groeten (de groet) saluti
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Les 42 De laatste les

2141 eindelijk finalmente
2142 voorbij finito
2143 alleen solo
2144 begon (beginnen) è iniziato
2145 na … zeggen (nazeggen) ripetere
2146 combinaties (de combinatie) combinazioni
2147 middel (het) mezzo
2148 cursisten (de cursist) studenti
2149 hadden daar  moeite mee (er moeite mee 

hebben)
hanno avuto difficoltà

2150 vonden (vinden) hanno trovato
2151 opdrachten (de opdracht) esercizi
2152 uitvoeren fare
2153 oefenen esercitare
2154 een kwestie van una questione di
2155 eraan vi
2156 overdag di giorno
2157 bureau (het) scrivania
2158 ga … mee (meegaan) vieni
2159 maatschappij (de) società
2160 twijfelt (twijfelen) dubita
2161 beslissing (de) decisione
2162 genomen (nemen) preso
2163 concreet concreto
2164 twijfel (twijfelen) dubito
2165 zoek (zoeken) cerco
2166 verwacht (verwachten) mi aspetto
2167 opzetten mettere in piedi
2168 gaan door (doorgaan) continuano
2169 slagen vengono promossi
2170 positief positivo
2171 zodat così


