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Thema 5 Iets afspreken 

5A Mag ik de menukaart?

1 niet waar   2 waar   3 niet waar   4 niet waar   5 waar   6 waar   7 niet waar   
8 niet waar

Caroline: Hoi Esther, lang niet gezien. Hoe gaat het?
Esther: Prima, en met jou?
Caroline: Goed! Ik doe nu een cursus Nederlands.
Esther: Wat leuk! Je spreekt al een beetje Nederlands.
Caroline: Ja het gaat goed, maar Nederlands is moeilijk.
Esther: Op welke dagen heb je les?
Caroline: Op maandag, woensdag en vrijdag van negen tot elf uur.
Esther: Oké, zullen we dan een keer na je les samen koffie drinken?
Caroline: Prima! Wanneer zullen we afspreken?
Esther: Ik kan bijvoorbeeld woensdag om half twaalf.
Caroline: Woensdag kan ik niet, want dan werk ik ’s middags. Vrijdag kan 
  ik wel.
Esther: Oké, dan kan ik ook. Zullen we dan om half twaalf in café 
  Parkzicht afspreken?
Caroline: Gezellig, tot dan!
Esther: Tot dan!

1. want   2 maar   3 dus   4 en   5 want   6 en   7 maar   8 en   9 maar   10 en

1 want   2 en   3 want   4 maar   5 of   6 dus   7 want   8 dus   9 en   10 maar

Dialoog 1 Bij een lunchcafé 

Ober: Meneer, wilt u iets bestellen?
Joost: Ja graag, ik heb zin in een biertje.
Ober: Prima, wilt u ook iets eten?
Joost: Wat is de soep van de dag?
Ober: Champignonsoep.

2  Luisteren en lezen

4  Taalhulp Lezen en schrijven

9  Grammatica 

10  Grammatica 

13  Lezen en luisteren
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Joost: Oh lekker, een soep graag en een broodje gezond.
Ober: Alstublieft, een biertje, een dagsoep en een broodje gezond. Dat  

 is dan € 12,50.
Joost: Alstublieft.
Ober: Bedankt en eet smakelijk!

Dialoog 2 Bij een snackbar 

Snackbareigenaar: Meneer, kan ik u helpen?
Paul:   Ja, drie patat met mayonaise, twee kroketten en 
    één kaassoufflé alstublieft.
Snackbareigenaar: Wilt u ook iets te drinken?
Paul:   Ja, twee blikjes cola en een biertje, alstublieft.
Snackbareigenaar: Momentje.
    Alstublieft, drie patat met mayo, twee kroketten, 
    één kaassoufflé, twee cola en een biertje. Dat is dan 
    € 21,75.
Paul:   Ik wil graag pinnen.
Snackbareigenaar: Geen probleem.
    Bedankt en tot ziens!
Paul:   Tot ziens!

Dialoog 3 Bij een restaurant 

Ober: Mevrouw, meneer, wilt u alvast iets drinken?
Saskia: Ja graag, voor mij een rode wijn.
Willem: En voor mij een Spa rood, alstublieft.
Ober: Kijk eens, een rode wijn, een Spa rood, en de menukaart.
  Heeft u een keuze kunnen maken?
Saskia: Ja, als voorgerecht wil ik graag de groentesoep, 
  en als hoofdgerecht de lamsstoofschotel.
Willem: En voor mij als voorgerecht de garnalencocktail 
  en als hoofdgerecht de mosselen.
Ober: Goede keuze! Wilt u er een fles water bij?
Willem: Ja graag.
Ober: Alstublieft, eet smakelijk!
Willem en Saskia: Bedankt!
Saskia: Oh, die soep vind ik echt heerlijk!
Willem: Mooi, de garnalencocktail smaakt ook goed.
Ober: Heeft het gesmaakt?
Saskia: Zeker, het was heerlijk!
Willem: We willen graag nog een toetje bestellen. 
  Kunt u ons iets aanraden?
Ober: Oh, de pannenkoekjes met karamelsaus zijn heel lekker.
Willem: Dat klinkt goed, dat wil ik wel.
Saskia: Voor mij ook graag.
Ober: Kijk eens, de pannenkoekjes. Eet smakelijk!
Saskia: Dit is echt verrukkelijk!
Willem: Nou, inderdaad, heel lekker.
  Mogen we de rekening alstublieft?
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Ober: Natuurlijk, wilt u pinnen?
Willem: Ja graag. Het eten was heel goed. 
  Bedankt.
Ober: Graag gedaan en tot ziens!

1 een biertje
2 champignonsoep
3 een broodje gezond
4 drie patat met mayo, twee kroketten, één kaassoufflé, twee cola en een 

biertje
5 € 21,75
6 Hij wil graag pinnen.
7 de garnalencocktail
8 ja
9 pannenkoekjes met karamelsaus

10 Ja, verrukkelijk!

1 hem   2 hij   3 het   4 hem   5 hem   6 hem   7 Het   8 ze   9 Het   10 ze

5B Kun je een boodschap doorgeven?

1 In het park.
2 Met Simon en Jaap.
3 Barbecueën.
4 Heb je ook zin om te komen?
5 Onder de blauwe borden.
6 Eerst gaan ze iets eten en dan gaan ze winkelen.

1 Om   2 Na   3 tot   4 Volgende   5 In   6 Op  7 en   8 Na   9  van   10 om 

14  Vragen 

17  Grammatica 

21  Vragen 

25  Woorden 
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1 f   2 e   3 g   4 a   5 b   6 c   7 d

1 Anne vindt dat alle winkels op zondag open moeten zijn.
2 Carolien vertelt dat de les morgen niet doorgaat.
3 Maarten zegt dat hij vandaag niet naar de les kan komen.
4 Moniek zegt dat ze vandaag een beetje later komt.
5 Julia vindt dat de huizen in Nederland te duur zijn.
6 Maria vertelt dat ze in augustus gaat trouwen.
7 Hans vertelt dat hij in juli op vakantie naar Frankrijk gaat.
8 Evelien vertelt dat zij een nieuwe baan heeft.
9 Karin zegt dat ze het koud heeft.

10 Joost vindt dat het een interessante film is. 

30  Luisteren 

activiteit dag tijd

lunchen zaterdag 12.00 uurdialoog 1

naar de bioscoop 
gaan

vrijdag 20.30 uurdialoog 2

in de bibliotheek 
studeren

vandaag 10.00 uurdialoog 3

in het park 
picknicken

zondag 12.30 uurdialoog 4

33  Grammatica 

36  Grammatica 


