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ii1

ii2

13 Ik zit net 
te denken... 

ii3

niet moeten =

nicht dürfen!

Let 
op!

seizoen datum vrij? naam van de feestdag

de lente – ............... ..............................

– ............... Goede Vrijdag

....................... ............... ..............................

1 mei ............... Dag van de Arbeid

5 mei ............... ..............................

– ............... Hemelvaartsdag
– ............... ..............................

de zomer

de herfst

de winter 5 december ............... ..............................

....................... ............... Kerstavond

31 december ............... ..............................

1 januari ............... ..............................

Paasmaandagja

Wij geven een feestje!

Bringen Sie die Aktivitäten in die „richtige” (= typische) Reihenfolge.

z boodschappen doen

z eten koken

z feesten!

z de woning opruimen, schoonmaken

z naar bed gaan!

z vrienden uitnodigen

Sorry, roken mag hier niet!

Ergänzen Sie die passenden Verbformen.

moeten , niet moeten , niet hoeven , mogen , niet mogen

1. Sorry, maar hier .......................... je .......................... roken!

2. .......................... je hier parkeren?

3. Jan, wees niet zo vervelend tegen je zus! Dat .......................... je .......................... doen!

4. Zal ik je dan komen afhalen? Nee, hoor, dat ..........................!

5. Heel lief van je, maar dat .......................... je echt .......................... doen!

6. Je .......................... eens op koninginnedag in Amsterdam of Den Haag geweest zijn!

Vul met behulp van de Nederland-anderland–tekst op pagina 116 de tabel in.

Ergänzen Sie mit Hilfe des Nederland-anderland–Textes auf Seite 116 die Tabelle.
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Wat zit je te doen?

Stellen Sie die Aktivitäten pantomimisch dar und erraten Sie, was Ihr Partner darstellt.

Wat zit je te doen?

Stellen Sie die Aktivitäten pantomimisch dar und erraten Sie, was Ihr Partner darstellt.
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13 Ik zit net te denken... 

ii4

je zit te slapen

je zit een bier te drinken

je staat te koken

je zit te eten

je zit te dromen

je staat te dansen

je ligt te slapen

je loopt naar muziek 

te luisteren

je zit naar muziek te luisteren

je loopt te dromen

je zit een krant te lezen

je zit te huilen

je zit iemand op te bellen

je loopt te telefoneren

(mobieltje)

je staat te dromen

je zit te zeuren

je staat een krant te lezen

je zit tv te kijken

je loopt te praten

je staat iets te vertellen

je staat af te wassen

je zit een boek te lezen

je zit te denken 

je zit een brief te schrijven

je zit te praten

je staat te tuinieren

je zit te borrelen

je loopt de kamer op 

te ruimen

je loopt te stofzuigen 

je staat de was op te hangen



Wat bestellen ze?

Was gehört zusammen?

1. Je weet toch dat ik geen vlees eet! a. De dagschotel graag, en een extra portie patat!

2. Tine zei dat hier de vis uitstekend is. b. Ik neem de varkenshaas met een portie friet.

En ik heb allang geen vis meer gegeten.

3. Het maakt me niet uit wát het is, als het c. Doe mij maar de spaghetti carbonara.

maar veel is! Ik heb een hónger, zeg!

4. Nee, niet alwéér pizza! Maar eigenlijk is d. Voor mij de pasta met gorgonzolasaus,

het wel heel erg gezellig bij de Italiaan... alstublieft.

5. Vandaag heb ik echt trek in een lekker e. Ik had graag de gebakken   

stuk vlees. zalm met aardappelen.

Hoe kan je het nog zeggen?

Ergänzen Sie die fehlenden Redewendungen.

formeel informeel

1. ............................................................... Heb je iets gevonden?

2. Ik had graag een bier. ...............................................................

3. ............................................................... Was het lekker?

4. De rekening, alstublieft! ...............................................................

Met z’n hoevelen... ?

Ergänzen Sie wie im Beispiel.

1. Tafeltennis... ......................................................................................

2. Volleybal... ...................................................................................... 

3. Canasta (kaartspel)... ......................................................................................

4. Voetbal... ......................................................................................

5. Fietsen... ......................................................................................
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ii1

ii2

14 Heeft u een 
dagschotel?… 

ii3 met z’n tweeën, maar:

op z’n eentje / alleen
Let 

op!

speel je meestal met z’n tweeën
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Lösungen

Les 13

1

1        vrienden uitnodigen
2/3/4  de woning opruimen, schoonmaken
2/3    boodschappen doen
3/4 eten koken
5       feesten!
6 naar bed gaan!

2

1. mag – niet
2. mag
3. moet – niet
4. hoeft niet
5. moet – niet / hoef – niet te
6. moet

3

lente
– ja Paasmaandag
– nee Goede Vrijdag
30 april ja Koninginnedag
1 mei nee Dag van de Arbeid
5 mei nee Bevrijdingsdag
– ja Hemelvaartsdag
– ja Pinksteren

winter
5 december nee Sinterklaas
24 december nee Kerstavond
31 december nee Oudejaarsavond
1 januari ja Nieuwjaar

Bis auf “Oudejaarsavond” und “Nieuwjaar” sind 
alle Informationen dem Nederland-anderland – 
Text der Lektion zu entnehmen. Wer wann frei 
hat, ist nicht immer eindeutig zu beantworten. 
Nutzen Sie diese Frage ggf. für eine Diskussion – 
gleichzeitig eine gute Gelegenheit, die 
Berufsbezeichnungen zu wiederholen!

Les 14

1

1d, 2e, 3a, 4c, 5b

2

Mögliche Lösungen:

1. Heeft u een keuze gemaakt? (formeel)
2. Doe mij maar een pilsje (informeel)
3. Heeft het gesmaakt (meneer/mevrouw)? (formeel)
4. Kunnen we even betalen? (informeel)

3

1. Tafeltennis speel je meestal met z’n tweeën
2. Volleybal speel je meestal met z’n vijven (drieën,

zessen, tienen)
3. Canasta speel je meestal met z’n vieren
4. Voetbal speel je meestal met z’n elven (een elftal)
5. Fietsen doe je meestal op z’n eentje (op een tandem

met z’n tweeën)

Weisen Sie darauf hin, dass die Konstruktion 
“met z’n ...en” nur für kleinere Zahlen üblich ist; 
bei 4. wäre “elftal” üblicher, bzw. “met 11/22 mensen”.


