
 
 
 
 
Voor je studie: introductieweek 
 
Track 19 
2 Ik studeer ... 
 
□ Hallo, is het hier nog vrij? 
⌂ Natuurlijk. 
□ Ik ben Martijn 
⌂ Hallo, ik ben Angelika. 
□ Ik studeer economie. Wat kom jij hier doen? 
⌂ Ik studeer psychologie. ... Ik hoop alleen dat de taal geen probleem is ... 
□ Waar kom je dan vandaan? 
⌂ Ik ben Duitse. 
□ Je komt uit Duitsland? Je spreekt echt goed Nederlands. 
⌂ Nou ja, in de zomervakantie ben ik altijd bij mijn Nederlandse tante in Den Haag. 
□ Nou, absoluut perfect. Zeg woon je hier of woon je in Duitsland? 
⌂ Ik heb hier een kamer. Piepklein maar gezellig. 
□ Ik woon nog bij mijn ouders. Dat is best wel in orde, maar ik zoek wel een kamer. 
⌂ Misschien kunnen we wat afspreken ...? 
□ Ja prima. Ik geef je even mijn e-mailadres. 
⌂ Schrijf het hier maar op. 
□ Ja wacht even. 
○ Beste eerstejaars studenten. Fijn dat jullie hier in Nijmegen zijn en hartelijk 

welkom bij onze introductieweek. Het weer is fantastisch – alles perfect dus voor 
een goede start. Mijn naam is Linda en ik ga jullie vandaag een beetje wegwijs 
maken. 

⌂ Sorry, ik kan dit niet goed lezen. Wat staat hier precies – 
Martijnbonmerzant@planet.nl? 

□ Ja, mijn handschrift is soms niet netjes – het is bommerzant met dubbel m. 
⌂ Prima, bedankt. 
○ We vertellen eerst iets over de opleiding en beantwoorden jullie vragen. Na de 

koffiepauze krijgen jullie dan in kleine groepjes een rondleiding door het gebouw. 
Om twaalf uur lunchen we in de mensa en daarna ontmoeten we elkaar weer hier 
in de collegezaal voor het middagprogramma … 
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Track 20 
3 En nu gaan we naar de mensa! 
 
1 
● Ik heb vandaag zin in iets zoets! 
◊ Kijk – er is bladerdeeggebak met abrikozen! 
● Wat lekker! 
 
2 
□ Is er ook patat? 
○ Ja zeker. Kijk, daar staat frites. 
 
3 
♦ Ik houd van kroketten met appelmoes. 
● Dat vind ik ook echt lekker. 
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