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Meeting people
a day off  een dagje vrij, een vrije 

dag
almost bijna
anyway in ieder geval
asking vragen
awful vreselijke
back home bij ons thuis
before supper voor het avondeten
by heart uit je hoofd
celebrate vieren
celebrating vieren
chant lied, melodie, rijmpje
conversation gesprek
count tellen
decide beslissen
declared verklaard
dishes  schotels, gerechten (ook 

‘do the dishes’, de afwas 
doen)

each other elkaar
everyone’s iedereen is
exciting spannend
exercises oefeningen
explain uitleggen
fall over omvallen
founded gesticht
funny suit gekke pak
gifts cadeautjes
government regering
here we go daar gaan we
horrible verschrikkelijk
how did anyone  hoe verzin je het? 
come up with that? 
I have a riddle to get  ik heb een raadsel om 
you in the mood   jullie in de stemming te 

brengen
I’d be embarrassed   ik zou de schaamte nooit 
forever  te boven komen
  ik zou me kapot schamen
imagine stel je voor
introduce yourself stel jezelf voor
joke grapje, mop
keep on blijf
last time de vorige keer
let’s get down to   laten we aan de slag 
business  gaan
lie down liggen
lift up optillen

listen carefully luister goed, aandachtig
listen closely luister goed, aandachtig
lots of questions veel vragen
mention noemen
met before eerder ontmoet
never mind  laat maar zitten, maakt 

niet uit
noticed opgevallen
phrases zinnen
pinches my cheek knijpt in mijn wang
postal code postcode
pretend party doe-alsof feestje
proud of myself trots op mezelf
read along lees mee
read it aloud lees het hardop
repeat herhaal
reporting live met een live verslag
run along ga mee
secretly stiekem
shining bright schijnt fel
show up opdagen
shows its face laat zijn gezicht zien
singing along meezingen
smell the flowers  ruik de bloemen overal
around
sticky plakkerig
strange gek, vreemd
the first line de eerste regel
the national  het volkslied
anthem
they break  zij breken traditionele, 
traditional thin  dunne wafels
wafers
they can’t hear me  ze kunnen me niet goed
properly horen
throwing a party een feestje geven
time flies when  de tijd vliegt als je het
you’re having fun leuk hebt
tiny erg klein
to admit toegeven
to invite uitnodigen
to play hide  verstoppertje spelen
and seek
travel agent reisbureau
very useful erg handig, nuttig
visiting op bezoek
what else wat nog meer
which consists of wat bestaat uit
won’t be able zal niet kunnen

1 Vertaling van veel gebruikte woorden


