
 
 
 
 
Les 6: Wat hebben we nog nodig? 
 
Track 24 
2 Wat hebben we nog nodig? 
 
□ Zeg, Annabel, we hebben toch Luuk en zijn nieuwe vriendin dit weekend 

uitgenodigd. 
♦ O ja, dat meisje uit Leipzig, Steffi heet ze, geloof ik. Komen ze zaterdag of 

zondag? 
□ Nou, dat weet ik niet. Dat moeten we nog precies afspreken. Ik bel ze straks nog 

eens. 
♦ En wat koken we? Heb je al een idee? 
□ Wat vind je van vis, kabeljauw bijvoorbeeld, met aardappels en appelmoes? Of 

denk je meer aan iets pittigs? Nasi goreng of zo? 
♦ Nee, vis lust ik niet en nasi hebben we vorige week toch ook al gegeten. Hoe zit 

het met een lekkere traditionele boerenkool? 
□ Ja, prima idee. Dat hebben we al lang niet meer gegeten. Wat hebben we 

daarvoor nog nodig? 
♦ Worst hebben we nog, en spekjes ook nog. 
□ En de boerenkool zelf halen we zaterdag, bij de groenteboer op de markt. 
♦ Aardappelen en melk hebben we nog nodig. Die kan ik morgen in de supermarkt 

halen. 
□ Ja, en breng je dan meteen nog wat mosterd mee? Die is op. 
♦ Prima, doe ik. 
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Les 6: Wat hebben we nog nodig? 
 
3 Wanneer spreken we af? 
 
 1 □ Hallo, met Steffi. 
 2  ○ Hallo Steffi, met Frank. Ik weet niet of je me kent, maar ik ben een vriend van 

Luuk. 
 3  □ Jawel hoor, Dat heeft Luuk me verteld. Maar hij is nu boodschappen aan het 

doen. 
 4  ○ Ah, hij is er niet? Nou, ik wil eigenlijk alleen maar afspreken voor het etentje dit 

weekend. 
 5  □ O ja, precies. Wanneer willen jullie dat we komen? 
 6  ○  Kunnen jullie zaterdag? 
 7  □  Nou, zaterdagmiddag hebben Luuks ouders ons uitgenodigd. Hoe zit het met 

zondag? 
 8  ○ Zondag is prima. Wanneer komt het jullie goed uit? Om half één? 
 9  □ O, zo vroeg al? Willen we niet liever ’s avonds afspreken? 
 10  ○  Ja, ’s avonds lukt het zeker. Om een uur of zes? 
 11  □ Ja, graag. Er is nog iets wat ik je moet vragen: in welke straat wonen jullie 

precies? 
 12  ○ Wij wonen in de Schutterstraat, op nummer 3. 
 13  □ Schutterstraat 3. OK, heb ik genoteerd. 
 14  ○ Nou, dan zien we jullie dus zondag om zes uur hier. Tot dan! En de groetjes 

aan Luuk. 
 15  □ Ja, doe ik. Dag! 
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Les 6: Wat hebben we nog nodig? 
 
Tracks 25-28 
2 Een pond aardbeien graag. 
 
Dialoog 1 
□ Goeiemorgen, mevrouw. Wat mag het voor u zijn? 
○ Hoeveel kosten die aardbeien? 
□ Zes euro het pond, mevrouw. 
○ Geef mij maar een half pond. 
□ Jawel, één bakje aardbeien. Verder nog iets? 
○ Ja, welke aardappelen heeft u in de aanbieding? 
□ Vandaag zijn het de bintjes, mevrouw. Kijk, deze hier. 
○ O, heeft u geen grotere? Ik wil patat maken. 
□ Nee, sorry, dat zijn de grootste die we hebben. 
○ Nou vooruit dan maar, doet u maar twee kilo. En dan nog een krop sla. En een 

stuk meloen graag. Dat is dan alles. 
□ Zal ik alles in een tasje doen? 
○ Ja graag. Wat krijgt u van me? 
□ Drie, één dertig 80 en 90 ... zeven euro twintig, mevrouw. 
○ Alstublieft, ik heb het gepast. 
□ Dankuwel, en nog een appel, gratis, mevrouw, voor de dorst! 
 
Dialoog 2 
◊ Lekkere belegen Amsterdammer. 100g voor slechts één euro! Goedkoper vind je 

nergens! Hei, dag Liesje, mijn beste klant! 
● Dag Pieter-Jan! Nou, doe mij maar meteen 200 gram van die belegen 

Amsterdammer. 
◊ Kijk, omdat jij het bent, 250 gram voor twee euro. Duurder kan je het ergens 

anders krijgen. 
A  Hé, dankjewel! Heb je nog verse kaas? 
◊ Jazeker, magere, halfvette, vette of roomkaas? 
● Magere, of nee, beter halfvette. 150 gram. 
◊ Mag het een beetje meer zijn? 170 gram? 
● Geen probleem, en nog vier plakjes jonge Goudse. En een punt Brie, de lekkerste 

die je hebt. 
◊ Gouda en de speciale Brie. Anders nog iets? 
● Nog twee pakken bio-melk. Halfvolle. En een pakje boter. O ja, en een beker 

slagroom. 
◊ Jawel. Was het dat? 
● Ja, dankjewel. 
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Dialoog 3 
⌂ Zeg, Luuk, zullen we voor Annabel en Frank een paar bloemen meenemen? 
◊ Goed idee. Een bos tulpen, of liever een boeket bloemen? 
⌂ Die boeketten zijn wel mooi, maar ik vind tulpen passender. 
◊ Meneer, hoeveel kosten die tulpen? 
□ Één euro voor zes, twee Euro voor vijftien. Of u neemt die grote, die blijven langer 

mooi. Die zijn dan twee euro vijftig voor een bos van tien. 
◊ Liever die grote dan die gewone tulpen. 
⌂ Ja, vind ik ook. 
□ Goed gekozen. Zal ik er wat cellofaan omheen doen? 
◊ Ja, graag. 
⌂ Doen jullie geen papier om de bloemen? 
□ Nee, dan kan je de bloemen toch niet meer zien. Dat is dan twee euro vijftig. 
◊ Alstublieft. Tot ziens! 
 
Dialoog 4 
□ Wie is er aan de beurt? 
○ Ik. Die filets zien er heerlijk uit. Wat voor vis is dat? 
□ Nou, dat is schol. Heel vers. De beste schol op de hele markt. 
○ Hoeveel filets heb ik voor vier personen nodig, denkt u? 
□ Dan neemt u een pond. Dat zijn vijf, zes filets. Ze zijn wat minder groot vandaag. 
○ Geeft u me er maar zes dan. 
□ Jawel. Dat was het? 
○ Nee, ik lust nog wel een haring. Met veel uitjes. 
□ Inpakken of om meteen te eten? 
○ Om dadelijk te eten. Nog meer uitjes, alstublieft. 
□ Jawel. Alstublieft en smakelijk eten. Betalen kan u daarna. 
○ O, dat is vriendelijk. Dank u wel. Ruikt dat heerlijk, hmmm. 
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