
 
 
 
 
Les 8: Weet u waar ...? 
 
Track 36 
4 Ik zoek iets typisch voor ... 
 
Dialoog 1 
♦ Goedenavond, wat mag het voor u zijn? 
□ Goedenavond, ik zoek iets voor een vriend van me ... hm ... 
♦ Misschien iets zoets? Drop? 
□ Ja, drop, daar is hij dol op. Wat kost een zakje? 
♦ Drie euro twintig voor een zakje van tweehonderd gram, twee euro voor 100 gram. 
□ Een groot zakje dan, alstublieft. Jij nog iets, Miriam? 
● Voor mij een flesje water, graag. 
♦ Zo, dan hebben we dropjes en een flesje water. Verder nog iets? 
□ Nee, dank u. 
♦ Dat is dan vier euro zeventig. 
 
Dialoog 2 
◊ Heeft u bonbons? 
♦ De Belgische pralinés? Zeker meneer, hoeveel? Ze kosten 12 euro per pond. 
◊ Doet u maar een half pond. O, en verkoopt u ook die klompen, waarvoor u in de 

krant reclame maakt? 
♦ Bedoelt u die klompen gevuld met dropjes? 
◊ Precies. Hoeveel kosten die? 
♦ Die zijn achttien vijftig. 
◊ O, dat is duur. Nee, dan neem ik alleen die pralines. 
 
Dialoog 3 
♦ Hoi Mien! Ben je je groenten beu? 
○ Hallo Annabel. Nee, niet echt. Maar mijn man zoekt nog iets typisch van hier voor 

zijn tante. 
♦ Ah, die vrouw met wie hij vorige week hier was, is zijn tante? 
○ Ja, precies. Heb je enig idee, waarmee ik haar een plezier kan doen? 
♦ Nou, die had wel veel interesse voor kant. Ik heb hier nog een paar doekjes, echte 

kant uit Brussel. 
○ Mag ik die even zien? ... Ja, daar neem ik er eentje van. Hoeveel kost dit? 
♦ Nou, dit hier kost 9 Euro. 
 
Dialoog 4 
♦ Goeiedag, meneer. Kan ik u helpen? 
● Heeft u een goede fietskaart van deze streek? 
♦ Nee, meneer, het spijt me. Ik heb er wel één met wandelwegen en een plattegrond 

van de stad. Dat is het beste wat ik hier in de winkel heb. Ze kosten allebei elf 
euro vijftig. 

● Dan die wandelkaart, alstublieft. En deze ansichtkaarten, ik heb er vijf genomen 
van die van 75 cent. 

♦ ... drie, vier, vijf. Jawel meneer. 
● Verkoopt u ook postzegels? 
♦ Nee, het spijt me, daarvoor moet u naar het postkantoor, dat is hier vlakbij. 
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