
 
 
 
 
Voor beroep en praktijk: een vergadering 
 
Track 9 
2 Mag ik u even voorstellen aan mijn collega ... 
 
◊ Goedemorgen mevrouw Meier! 
⌂ Goedemorgen, u bent zeker Ton Mark? 
◊ Ja. Ik ben Ton Mark, coördinator van het project.  
⌂ Prettig kennis met u te maken. 
◊ Fijn dat u hier bent. Mag ik u ook even voorstellen aan mijn collega Lisette Krijn? 
⌂ Julia Meier. Aangenaam. 
○ Welkom in Gouda, Julia. Ik mag toch wel Julia zeggen? 
⌂ Ja natuurlijk. 
○ Julia, wat spreek je goed Nederlands! 
⌂ Dank je. Ik oefen elke dag een beetje Nederlands met mijn man. Hij komt uit 

Winterswijk. 
○ Ja, dat is natuurlijk een goed idee. Lekker weer vandaag, he? 
⌂ Ja, prachtig! 
◊ Wij willen een Duitstalige folder voor ons bedrijf maken. Lisette is bij ons 

verantwoordelijk voor de marketing. 
○ Ja, dat klopt. Ik verzorg de folders samen met Caroline – mijn assistente. 
⌂ Wat leuk! En ik ga dan de Duitstalige folder verzorgen! 
◊ Oké, dames. Frans wacht al in de vergaderzaal. Daar hebben we ook de koffie. 

Frans Kuif houdt zich bezig met de technische kant van zaken. Hij is dus erg 
belangrijk. Frans, dat is Julia Meier. Ze komt uit Duitsland en verzorgt de 
Duitstalige folder.  

⌂ Goedemorgen, meneer Kuif! 
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Voor beroep en praktijk: een vergadering 
 
Track 10 
4 Tot de volgende keer! 
 
◊ Zo. Dat is klaar. 
○ Dat ging lekker vlug. 
◊ Ik moet weg. Ik heb nog een afspraak. Tot ziens, Julia. 
⌂ Tot ziens. 
◊ We mailen nog. Daag! 
○ Daag! 
□ Daag! 
○ Hartelijk bedankt voor je hulp, Julia! Goede reis terug. 
⌂ Dank je. Tot de volgende keer, Lisette. 
□ We blijven in contact. 
⌂ Ja, dat is prima. 
□ Ga je vandaag weer terug naar Duitsland? 
⌂ Nee, ik ga morgenmiddag terug naar Duitsland. Vanmiddag heb ik vrij. 
□ Nou heerlijk weertje vandaag. Ideaal weer voor de kaasmarkt. 
⌂ Sorry, welke markt? 
□ Nou, ik bedoel de kaasmarkt hier in Gouda. Momentje, ik heb hier nog een folder. 
⌂ Kaasmarkt, dat klinkt interessant en lekker. Ik hou van Goudse kaas. 
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