
 
 
 
 
Les 5: Wat heb je gisteren gedaan? 
 
Track 22 
5 Je raadt nooit, wat ik gisteren gedaan heb! 
 
♦ Hoi! 
● Hi! Ah, mooi dat je er weer bent! Hoe was het? 
♦ Ah, super, we hebben echt leuke toneelgroepen gezien! 
● Leuk. Maar hier is ook veel gebeurd. Je raadt nooit, wat ik gisteren gedaan heb! 
♦ Euh, nee, geen idee. Je bent waarschijnlijk pas ‘s middags opgestaan, en dan heb 

je heel lang ontbeten, en dan ben je uitgegaan? 
● Haha, nee! 
♦ Eindelijk gestofzuigd? De was opgehangen? ... Of heb je een paar uur rond ons 

huis gelopen? 
● He joh! Iets bijzonders! 
♦ OK, ik weet het niet. Wat dan? 
● Ik ... heb ... gisteren ... onze fietsen gerepareerd! 
♦ WAAAT? Nee zeg! Schitterend! 
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Les 5: Wat heb je gisteren gedaan? 
 
Track 23 
6 Daarna ben ik ... 
 
◊ Weet u, ik heb van al mijn reizen altijd één foto bij me. Kijk, dit is bijvoorbeeld 

Margootje. Die woont in de buurt van Madurodam. 
□ Madurodam? Leuk. 
◊ Margootje is het enige meisje dat ik ken, dat zeven talen geleerd heeft. 
♦ Nou, nou. En weet u, of ze die zeven talen ook kan spreken? 
◊ Jazeker. Dat kan ze! En hier, op deze foto ziet u “Bij Theo“ in Brussel. 
□ En wie is Theo? 
◊ Theo zelf ken ik niet. Maar zijn frituur, die is wereldberoemd. Kijk, daar staat hij, 

midden op de Grote Markt in Brussel. 
♦ Zo zo, een snackbar die op de Grote Markt in Brussel staat? En u zegt, dat dat 

Brussel is ...? Ah ja. 
◊ En van deze foto heb ik altijd al erg gehouden. 
□ En wie is dat dan op de foto? 
◊ Dat is Marcel, mijn oom. Hij was de eerste boer uit Deventer, die een eigen 

brouwerij heeft gebouwd. Er zijn maar weinig mensen, die een brouwer in de 
familie hebben, of niet soms? 

♦ Over bier gesproken. Erik, weet jij waar de restauratiewagen is? 
□ Euh, waarom? 
♦ Omdat ik dorst heb gekregen. Jij niet dan? 
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