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Meeting people
aunt tante
Austria – Austrian  Oostenrijk – Oostenrijks
autumn herfst
Belgium – Belgian België – Belgisch
brother broer
children kinderen
Christmas Kerstmis
country land
cousin  neef / nicht (kind van oom of tante)
England – English Engeland – Engels
family members familieleden
family familie
father vader
first name voornaam
France – French Frankrijk – Frans
Germany – German Duitsland – Duits
grandmother and grandfather oma en opa 
Greece – Greek  Griekenland – Grieks
holidays vakantie
husband and wife  echtgenoot en echtgenote
mother moeder
nephew  neef (zoon van broer of zus)
Netherlands – Dutch  Nederland – Nederlands
niece  nicht (dochter van broer of zus)
numbers getallen
picture plaatje, schilderij
Poland – Polish Polen – Pools
Public Holiday  nationale feestdag
Queen’s Day Koninginnedag
sister zus
son and daughter zoon en dochter
spring lente
summer summer
surname achternaam
the alphabet het alfabet
the months of the year de maanden van het jaar
to pretend to have a party doen alsof je een feest geeft
Turkey – Turkish Turkije – Turks
uncle oom
winter winter
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Food
a cup of tea  een kop thee
a packet of crisps een zakje chips
beef rundvlees
bill rekening
breakfast ontbijt
cabbage kool
cauliflower bloemkool
cucumber komkommer
dessert nagerecht
dinner avondeten
drinks drankjes
food voedsel
French fries Franse frietjes
fried eggs gebakken eieren
garlic sauce knoflooksaus
lettuce sla
lunch lunch
main course hoofdgerecht
meal maaltijd
meatball gehaktbal
menu menu
napkin servet
onion ui
pineapple ananas
pork chop karbonade
potato aardappel
restaurant restaurant
salmon zalm
salt and pepper zout en peper
shrimp garnaal
soup soep
spinach spinazie
starter voorgerecht
steak biefstuk
tablecloth tafelkleed
tasty lekker
to be hungry honger hebben
to be thirsty dorst hebben
tomato tomaat
vegetables groente
waiter ober
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Spare time
a lot of veel
badminton badminton
bonfire  vuur buiten, vreugdevuur
bored verveeld
busy druk
concrete blocks betonblokken
famous beroemd
fantastic fantastisch
football match voetbalwedstrijd
gymnastics gymnastiek
hockey hockey
horse riding paardrijden
important belangrijk
judo judo
karate moves karate bewegingen
nice leuk, aardig
really echt
recorder blokfluit
spare time vrije tijd
table tennis tafeltennis
talent talent
to draw tekenen
to get cross boos worden
to juggle balls jongleren
to paint a picture  een schilderij schilderen
to play a computer  een computerspel 
game spelen
to play chess schaken
to play sports sporten
to play the guitar gitaar spelen
to play the piano piano spelen
to practise oefenen
to pretend doen alsof
to read a book een boek lezen
to ride a bike fietsen
to sing a song een lied zingen
to skateboard skateboarden
to use a computer  een computer gebruiken
to watch television televisie kijken
volleyball volleybal
world records wereldrecords
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Asking the way
a big city een grote stad
a view uitzicht
a waste of time tijdsverspilling
across tegenover
attraction attractie
behind achter
bookshop boekwinkel
car park parkeerterrein
church kerk
cinema bioscoop
city centre stadscentrum
city map stadskaart
corner hoek
crossroads kruispunt
department store warenhuis
first, second, third  eerste, tweede, derde
get a taxi een taxi nemen
impossible onmogelijk
in front of voor
mosque moskee
museum museum
near dichtbij
next to naast
pavement trottoir
railway station treinstation
sightseeing bezichtigen
signpost wegwijzer
souvenir shop souvenirwinkel
square plein
swimming pool zwembad
the post office het postkantoor
the town hall Het gemeentehuis
to cross the road  de straat oversteken
to discover ontdekken
to read a map kaartlezen
to show the way de weg wijzen
trip uitstapje
turning draaien, afslaan
useful handig
village dorp
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Health
a bandage een verband
a five-car collision  kettingbotsing met vijf auto’s
a toothache kiespijn
accident ongeluk
ankle enkel
bad slecht
bite wounds bijtwonden
chest borst
chickenpox waterpokken
disease ziekte
feel sick niet lekker voelen
fever koorts
flu griep
headache hoofdpijn
healthy gezond
heart hart
hospital ziekenhuis
illness ziekte
injured gewond
lungs longen
medicine medicijn
mumps de bof
operation operatie
plaster gips
shoulder schouder
skeleton geraamte
spots vlekken
stomach-ache maagpijn
temperature temperatuur
the dentist de tandarts
the sore spot de zere plek
tired moe
to blow your nose je neus snuiten
to break a bone een bot breken
to breathe ademen
to cough hoesten
to have a cold verkouden zijn
to hurt pijn doen
twisted verdraaid
victim slachtoffer

5 Woordenlijst



116

Home
a double bed tweepersoons bed
alarm clock wekker
armchair leunstoel
attic zolder
balcony balkon
bedside lamp nachtlamp
carpet tapijt
ceiling plafond
cupboard kast
curtains gordijnen
desk bureau
detached house vrijstaand huis
dining table eettafel
driveway oprit
fireplace open haard
fridge koelkast
furniture meubels
ground floor begane grond
mansions landhuizen
mess rommel
mirror spiegel
night table nachtkastje
paintings schilderijen
pillows kussens
porch portiek, veranda
rear garden achtertuin
sheets lakens
shelves planken
sofa zitbank
spare bedroom logeerkamer
study studeerkamer
terrace terras
terraced house rijtjeshuis
to clean your je kamer  
room schoonmaken
to decorate inrichten
to move house verhuizen
to paint the wall  de muur schilderen
upstairs /  beneden- /  
downstairs bovenverdieping
wallpaper behang
wardrobe kledingkast
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