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Track 43-45 
3 Ik wil je graag uitnodigen 
 
1 
⌂ Hallo Hilde. Kees heeft me uitgenodigd voor zijn verjaardag. 
○ Wat leuk! Kees wordt 50. Dat wordt een heel bijzonder feest. 
⌂ Gaat hij dan een grote koffietafel maken? 
○ We krijgen zeker lekkere borrelhapjes en één gebakje. Éen koffietafel met drie 

taarten zoals in Duitsland kennen we niet. 
Mieke en ik gaan voor hem een Abraham maken – een echte politiagent natuurlijk! 

⌂ Eh ... “Een Abraham maken”? 
○ Nou ja dat is een pop en daar gaan we iets leuks van maken. 
⌂ Waarom gaan jullie nu een pop voor Kees maken? 
○ Hij wordt 50 – dan krijgt hij een Abraham. Daar zit een heel verhaal bij: Je zegt dat 

je op je vijftigste Abraham gezien hebt ... 
 
2 
● He Joke, heb jij al een cadeau voor Kees? 
♦ Nee nog niet. 
● Ik vind het trouwens best wel moeilijk om een leuk cadeau te bedenken, je kan 

toch niet altijd met een boek aankomen. 
♦ Nee, dat is natuurlijk niet leuk, maar ik vind eigenlijk altijd wel iets leuks. Iets wat 

de ander echt kan gebruiken. Voor mijn zusje heb ik een sjaal gebreid omdat ze 
zo van sjaals houdt – en zelf gemaakt is natuurlijk altijd iets bijzonders. 

◊ Nou, ik vind het gewoon leuk om cadeautjes te krijgen. Ik ben altijd zo benieuwd 
wat er in zo’n pakje zit. 

● En wat vind je dan nou een echt leuk cadeau? 
◊ Een leuk cadeau? Nou bijvoorbeeld ... 
 
3 
○ Een heel andere vraag: Mijn man komt uit België en ik heb het idee dat iedereen 

verwacht dat we van de eerste verjaardag van Sina een groot feest maken. Doen 
jullie dat nou allemaal zo in België? 

● Wij hebben inderdaad bij al onze kinderen de eerste verjaardag gevierd. Natuurlijk 
zonder kinderspelletjes. 

○ Mijn man en ik zijn ook een beetje onzeker wie we uitnodigen en wie niet. Hoe 
doen jullie dat? 

● We nodigen gewoon de hele familie uit, ook broers en zussen, en natuurlijk de 
meter en de peter. Het is hier dan een gezellige drukte. Ik zet een grote tafel in de 
living. Rond drie uur is er taart en tegen half zes doen we dan wat pistoletjes voor 
iedereen. 

○ Dat klinkt best gezellig. 


