
 
 
 
 
Les 3: Ik neem dan ... 
 
Track 13 
6 Vertel eens, ... 
 
□ Twee kopjes koffie voor de dames en een espresso voor meneer. 
♦ Vertel eens, Lien. Waar zijn al die foto’s van? 
● Nou, deze hier zijn van het familiefeest bij mijn ouders, en die zijn van het 

verjaardagsfeestje van Henk. 
♦ Dat zijn een heleboel foto’s. Is jullie familie dan zo groot? 
◊ Zeg dat wel. Liens grootouders hebben vier kinderen. En die zijn getrouwd. Hun 

kinderen ken ik niet eens allemaal. 
● Ja, en dan nog jouw drie zussen, Henk. Alleen die hebben al vijf kinderen. 
◊ ... vier, vijf en Marlies zes. Nee, in totaal hebben die zes kinderen. 
♦ OK – eens testen. Hm, deze hier ... Weet je dan, wie deze jongen naast jou op de 

foto is? 
◊ Geen idee. Weet jij dat, Lien? 
● Jazeker! Dat is Marc, mijn neef. Hij is de zoon van Oom Karel, de broer van mijn 

moeder. 
♦ En die vrouw naast Marc, is dat zijn zus? 
● Nee, dat is de zus van zijn vrouw. Ze is dus Marcs schoonzus. 
♦ Is je schoonfamilie dan ook van de partij bij jullie feestjes? 
● Soms wel, ja. Onze familiefeestjes zijn wel vaker heel groot! 
♦ Goh. Zo een feestje kost dan wel erg veel werk, toch? Ben ik blij, dat ik enig kind 

ben. 
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Les 3: Ik neem dan ... 
 
Track 14 
8 Doet u maar tien, alstublieft! 
 
● Alstublieft, heren. De rekening. 
□ Dank u wel. 
◊ O, hier klopt iets niet. Twee koffies? 
□ Mevrouw, er is een koffie teveel op de rekening. 
● O, pardon. Eén koffie natuurlijk. Dat is dan 13,75€. 
□ OK, doet u maar veertien vijftig. 
● Vijf en vijftig cent. Dank u wel! En een prettige dag nog. 
◊ Zo Wietse, ik ga nog met Leentje naar het strand. Ga je mee? 
□ Leentje, wie is dat? 
◊ Weet je dat niet meer? Leentje is toch de dochter van mijn neef uit Halmstede. 
□ O, die bedoel je! Nou... 
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