
Les1 Hallo! Hello!

Les1 Ik ben Bart de Pau. I am Bart de Pau.

Les1 Online docent Nederlands. Online Dutch teacher.

Les1 Dit is Heb je zin?. This is ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)

Les1 Hier oefenen we Nederlandse zinnen. Here, we are going to practise Dutch phrases.

Les1 We combineren de woorden We will combine the words

Les1 en de grammatica van learndutch.org. and the grammar of learndutch.org.

Les1 Je ziet een filmpje. You will watch a video.

Les1 En je ziet ondertiteling in 2 talen. And you will see subtitles in 2 languages.

Les1 [de kennismaking] [the introduction]

Les1 Dit is Marieke. This is Marieke.

Les1 Marieke is in een café. Marieke is in a pub.

Les1 Daar is Martin. There is Martin.

Les1 Maar, Marieke kent Martin niet. But, Marieke doesn’t know Martin.

Les1 Hallo. Hello.

Les1 Hoi. Hi.

Les1 Hoe heet jij? What is your name?

Les1 Ik ben Martin. I am Martin.

Les1 En jij? And what’s your name?

Les1 Ik heet Marieke. My name is Marieke.

Les1 Hoi Marieke. Hi Marieke.

Les1 Waar woon jij? Where do you live?

Les1 Ik woon in Amsterdam. I live in Amsterdam.

Les1 En jij? And how about you?

Les1 Ik woon in Rotterdam. I live in Rotterdam.

Les1 Wat ben jij? What are you?

Les1 Ik ben een meisje. I am a girl.

Les1 Ja, dat zie ik ook wel. Yes, I can see that.

Les1 Mijn vraag is: My question is:

Les1 Wat is jouw beroep? What is your profession?

Les1 Oh, mijn beroep. Oh, my profession.

Les1 Ik ben docent. I am a teacher.

Les1 Docent? A teacher?

Les1 Ja, ik ben docent NT2. Yes, I am a ‘NT2’ teacher.

Les1 NT2? Wat is dat? NT2? What is that?

Les1 NT2 is Nederlands als tweede taal. NT2 means: Dutch as a second language.

Les1 Oh. Oh.

Les1 Ik geef Nederlandse les aan buitenlandse studenten. I teach Dutch to foreign students.

Les1 Wat leuk! How nice!

Les1 Ja, dat is heel leuk. Yes, that is very nice.

Les1 Ik heb studenten uit alle landen. I have students from all countries.

Les1 Alle landen? All countries?

Les1 Jazeker. Uit Duitsland. Uit Frankrijk. Uit Engeland. That’s right. From Germany. From France. From England.

Les1 Ik heb een student uit Spanje. I have a student from Spain.

Les1 Uit Rusland. From Russia.

Les1 En één student is Nederlander. And one student who is Dutch.

Les1 Nederlander? A Dutchman?

Les1 Maar spreekt hij dan geen Nederlands? But doesn’t he speak Dutch?

Les1 Nee. Hij kan geen Nederlands. No. He doesn’t speak Dutch.

Les1 Hij heeft een Nederlandse vader He has a Dutch father

Les1 en een Franse moeder. and a French mother.

Les1 Hij woont in Frankrijk. He lives in France.

Les1 Thuis praten ze Frans. At home they speak French.

Les1 Maar nu wil hij Nederlands leren. But now, he wants to learn Dutch.

Les1 Ok. Ik begrijp het. Ok. I understand.

Les1 Huh… Huh…

Les1 Mijn werk is een beetje saai. My job is a bit boring.

Les1 Saai? Boring?

Les1 Ik zit heel de dag achter de computer. I’m on the computer all day.

Les1 Oh… en wat doe je dan? Oh… and what do you do?

Les1 Ik schrijf e-mails en ik bel met klanten. I write e-mails and I call customers.

Les1 Waar zitten jouw klanten? Where are your customers located?

Les1 In de hele wereld. Allover the world.

Les1 In Duitsland. In Frankrijk. In Engeland. In Germany. In France. In England.

Les1 Ik heb een klant in Spanje. I have a customer in Spain.

Les1 In Rusland. In Russia.



Les1 En ik heb klanten in Nederland. And I have customers in the Netherlands.

Les1 En welke taal spreek je met je klanten? And what language do you speak with your customers?

Les1 Ik spreek 6 talen: I know 6 languages:

Les1 Engels, Frans, Duits, Spaans en Russisch. English, French, German, Spanish and Russian.

Les1 Wauw. Jij spreekt veel talen! Wow. You speak a lot of languages!

Les1 Maar dat is toch leuk? But isn’t that fun?

Les1 Zoveel talen spreken op je werk! To speak so many languages at your job.

Les1 Eh…. Ja, eigenlijk is dat wel leuk. Well…. yes, actually that is quite nice.

Les1 Jij wilt natuurlijk mensen zien. But of course you want to meet people.

Les1 En geen computer! And not a computer!

Les1 Kom eens naar mijn les. Just come to my lesson then.

Les1 Dan kun je kennismaken met mijn studenten. Then you can meet with my students.

Les1 En je kunt praten in elke taal. And you can talk in every language.

Les1 Maar, het beste natuurlijk in het Nederlands. But, preferably in Dutch of course.

Les1 Wat een goed idee! What a good idea!

Les1 Begrijp je het filmpje? Do you understand the video?

Les1 Op de website learndutch.org vind je de tekst. On the website learndutch.org you will find the transcript.

Les2 Hallo. Ik ben Bart de Pau. Hi. My name is Bart de Pau.

Les2 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)

Les2 We gaan weer Nederlandse zinnen oefenen. We are going to practise sentences in Dutch.

Les2 Ken je Marieke en Martin nog? Do you remember Marieke and Martin?

Les2 Uit de vorige les? From the previous lesson?

Les2 Marieke is docent Nederlands. Marieke is a Dutch teacher.

Les2 Vandaag gaat Martin naar Marieke. Martin will go to Marieke today.

Les2 Hij gaat naar de school van Marieke in Rotterdam. He is on his way to Marieke’s in Rotterdam.

Les2 Hier geeft Marieke Nederlandse les Here Marieke is teaching Dutch

Les2 aan buitenlandse studenten. to foreign students.

Les2 Goedemorgen! Good morning!

Les2 Marieke is in een café. “Hi Martin”, says Marieke.

Les2 Dit zijn mijn studenten. These are my students.

Les2 Hallo, ik ben Martin. Hi, I am Martin.

Les2 Dit is Pedro. This is Pedro.

Les2 Pedro komt uit Spanje. Pedro is from Spain.

Les2 Dag Pedro. Hi Pedro.

Les2 Hola! Hola! (Spanish)

Les2 Ik spreek ook Spaans. I speak Spanish too.

Les2 Dag Martin. Hi Martin.

Les2 Maar ik wil Nederlands spreken. But I want to speak Dutch.

Les2 Natuurlijk. Of course.

Les2 Dit is Natasha. This is Natasha.

Les2 Natasha komt uit Rusland. Natasha is from Russia.

Les2 Privet Natasha! “Privet Natasha!” (Russian)

Les2 Ik spreek ook Russisch. I speak Russian too.

Les2 Hallo Martin. Hi Martin.

Les2 Ik wil Nederlands spreken. I want to speak Dutch.

Les2 En dit is Ulrich. And this is Ulrich.

Les2 Ulrich is een Duitser. Ulrich is a German.

Les2 Gutentag Ulrich. “Gutentag Ulrich.” (German)

Les2 Martin, praat Nederlands met mij! Martin, speak to me in Dutch!

Les2 En wie hebben we hier? And who do we have here?

Les2 Mijn naam is François. My name is François.

Les2 Ik ben een Fransman. I am French.

Les2 Bonjour François! “Bonjour François!” (French)

Les2 Hallo Martin… Hello Martin…

Les2 Ik wil Nederlands praten! I want to speak Dutch!

Les2 Ik heet Alice. My name is Alice.

Les2 Ik kom uit Engeland. I’m from England.

Les2 Hi Alice! Hi Alice!

Les2 Martin… alsjeblieft… Martin… please…

Les2 We moeten Nederlands praten! We have to speak Dutch!

Les2 En dan… Peter. And then… Peter.

Les2 Peter is een Nederlander. Peter is Dutch.

Les2 En één student is Nederlander. Hi Peter!

Les2 Ha, met jou kan ik Nederlands spreken! Hey, I can speak Dutch with you!

Les2 hmmmm!? hmmmm!?

Les2 Peter is een beginner. Peter is a beginner.



Les2 Hij spreekt nog maar een paar woordjes Nederlands. He only speaks a few words in Dutch.

Les2 Hij heeft een Nederlandse vader He has a Dutch father

Les2 en een Franse moeder. and a French mother.

Les2 Ze praten thuis geen Nederlands. They don’t speak Dutch at home.

Les2 Hmm, dus jullie willen Nederlands oefenen? Hmm, so you would like to practise your Dutch?

Les2 Dat willen de studenten wel. That’s what the students want.

Les2 Zullen we een uitstapje maken? Shall we take a trip?

Les2 Naar Amsterdam. To Amsterdam.

Les2 Ik woon in Amsterdam. I live in Amsterdam.

Les2 Dan laat ik de stad aan jullie zien. Then I will show you the city.

Les2 En we praten Nederlands! And we will speak Dutch!

Les2 Dat is goed. That is ok.

Les2 Dan ga ik ook mee, zegt Marieke. “Then I will come too”, says Marieke.

Les2 Wanneer? When?

Les2 Volgende week. Next week.

Les2 Dat was het filmpje van vandaag. That was today’s video.

Les2 Op de website learndutch.org vind je de tekst. On the website learndutch.org you will find the transcript.

Les2 Tot de volgende keer bij: See you next time at:

Les2 Heb je zin?’ (Are you in the mood?)

Les3 Hallo. Hello.

Les3 Welkom in Amsterdam! Welcome to Amsterdam.

Les3 Vandaag laat ik de stad zien. Today, I will show you the city.

Les3 Vinden jullie dat leuk? Would you like that?

Les3 Ja! Yes!

Les3 Is dit voor jullie de eerste keer in Amsterdam? Is this the first time for you in Amsterdam?

Les3 “Voor mij wel”, zegt Pedro. “For me it is”, says Pedro.

Les3 “Voor mij ook”, zegt Ulrich. “For me too”, says Ulrich.

Les3 “Voor mij is het ook de eerste keer”, zegt Natasha. “It is the first time for me as well”, says Natasha.

Les3 “Voor ons ook”, zeggen François en Alice. “For us too”, say François and Alice.

Les3 “Voor mij niet”, zegt Peter. “Not for me”, says Peter.

Les3 Mijn vader heeft familie in Amsterdam. My father has got relatives in Amsterdam.

Les3 Ok. Ok.

Les3 Laten we beginnen. Let’s begin.

Les3 We gaan een rondje lopen. We are going for a walk.

Les3 En ik vertel iets over Amsterdam. And I will tell something about Amsterdam.

Les3 Dit is het centrum van Amsterdam. This is the center of Amsterdam.

Les3 Kijk uit! Hier zitten veel duiven. Watch out! There are a lot of pigeons here.

Les3 Kijk uit? Watch out?

Les3 Te laat. Too late.

Les3 Dit plein heet ‘de Dam’. This square is called ‘de Dam’ (Dam Square).

Les3 Dit is het ‘Monument op de Dam’. And this is the ‘Monument on Dam Square’.

Les3 Dit is het ‘Paleis op de Dam’. This is the ‘Palace on Dam Square’.

Les3 Hier woon ik. Here is where I live.

Les3 Nee, dat is een grapje! No, that’s a joke!

Les3 Dit is een paleis van de koning. This is one of the king’s palaces.

Les3 Maar hij woont hier niet. But he doesn’t live here.

Les3 De koning heeft veel paleizen. The king has many palaces.

Les3 Hij woont in Den Haag. He lives in The Hague.

Les3 Laten we verder lopen. Let’s continue our walk.

Les3 Dit is een bekend park. This is a well-known park.

Les3 Het ‘Vondelpark’. The ‘Vondelpark’.

Les3 In de zomer, kun je hier lekker uitrusten. In summer, you can relax here very well.

Les3 “Wij willen nog niet uitrusten!” zeggen de studenten. “We don’t want to relax!” say the students.

Les3 Wij willen nog heel veel zien. We still want to see a lot.

Les3 De studenten lopen verder. The students continue their walk.

Les3 “Hoe oud is Amsterdam?” vraagt Natasha. “How old is Amsterdam?” asks Natasha.

Les3 Heel oud! Very old!

Les3 Maar, de 17e eeuw was een belangrijke periode. But, the 17th century was an important period.

Les3 Toen groeide de stad heel snel. Then, the city grew very fast.

Les3 De 17e eeuw heet de Gouden eeuw. The 17th century is called the ‘Golden Age’.

Les3 Veel huizen zijn uit die tijd. Many houses date from this time.

Les3 We noemen deze huizen: grachtenpanden. We call these houses ‘canal houses’.

Les3 hrrachtenpndn’ !?!?! (incomprehensible)

Les3 “Dat is een moeilijk woord!” zegt Alice. “That is a difficult word!” says Alice.

Les3 Een gracht is een kanaal. [Een gracht] is a canal.

Les3 Een pand is een gebouw. [Een pand] is a building.



Les3 Dus, een grachtenpand is een gebouw aan een kanaal. So, [een grachtenpand] is a building at a canal.

Les3 Amsterdam heeft heel veel grachten. Amsterdam has a lot of canals.

Les3 En dat is leuk! And that is fun!

Les3 Want door de gracht, kun je varen met een bootje. Because through the canals, you can go boating.

Les3 “Dat wil ik!” roept Pedro. “That is what I want to do!” shouts Pedro.

Les3 “Dat willen wij ook!” roepen de andere studenten. “We want to do that too” shout the other students.

Les3 Dan huren we een bootje! Then we will rent a boat!

Les3 En dan varen we door Amsterdam. And then we will go boating through Amsterdam.

Les3 Hallo. Hello.

Les3 Wij willen een bootje huren. We want to rent a boat.

Les3 Zijn jullie met 8 personen? Are there eight of you?

Les3 De man praat met een Amsterdams accent. The man speaks with an Amsterdam accent.

Les3 Let niet op de uitspraak! Don’t pay attention to the pronunciation!

Les3 In Amsterdam zeggen ze een [s] en geen [z]. In Amsterdam, they say an [s] instead of a [z].

Les3 Ja, we zijn met 8 personen. Yes, we are 8 persons.

Les3 Voor jullie is dat zeventig euro. For you, that will be seventy euros.

Les3 Zeventig euro? Seventy euros?

Les3 Hoelang mogen we varen? How long can we use the boat for?

Les3 Jullie mogen 4 uur varen. You may use it for 4 hours.

Les3 Let niet op de uitspraak! Don’t pay attention to the pronunciation!

Les3 In Amsterdam zeggen ze een [f] en geen [v]. In Amsterdam they say an [f] instead of a [v].

Les3 Zullen we het doen? Shall we do it?

Les3 En dan delen we de kosten. And then we share the costs.

Les3 “Ja!!!” zeggen de studenten. “Yes!!!” say the students.

Les3 Dat is goed! That is ok!

Les3 We nemen het bootje. We take the boat.

Les3 Dit was het filmpje van vandaag. This was the video of today.

Les3 Volgende keer kijken we naar deel twee Next time we will watch the second part

Les3 van het bezoek aan Amsterdam. of the visit to Amsterdam.

Les4 Hallo! Hello!

Les4 Ik ben Bart de Pau. My name is Bart de Pau.

Les4 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)

Les4 We gaan weer Nederlandse zinnen oefenen. We are going to practise sentences in Dutch again.

Les4 De studenten van Marieke zijn in Amsterdam. Marieke’s students are in Amsterdam.

Les4 Daar woont Martin. That’s where Martin lives.

Les4 Martin laat de stad zien. Martin is showing the city.

Les4 Ze huren een bootje. They rent a boat.

Les4 En nu varen ze door de grachten van Amsterdam. And now they are boating through the canals of Amsterdam.

Les4 “Wat is het hier mooi!” zegt Alice. “Wow, it’s beautiful here!”, says Alice.

Les4 Ja, dat is anders dan Rotterdam! Yes, that’s not like Rotterdam!

Les4 Het is hier veel mooier. It’s much nice over here.

Les4 “HÈhÈ, Rotterdam is ook leuk”, zegt Marieke. “Hey hey, Rotterdam is nice as well”, says Marieke.

Les4 In Rotterdam kan je ook varen. In Rotterdam you can go boating too.

Les4 Maar jullie hebben geen mooie grachten. But you don’t have nice canals.

Les4 Hmm… Hmm…

Les4 Maar wij hebben wel een grote haven. But we do have a large port.

Les4 Wat is dat? What is that?

Les4 Dat gebouw? Dat is een museum. That building? That is a museum.

Les4 Het Scheepvaartmuseum. The Maritime Museum.

Les4 De scheepvaart is belangrijk voor Amsterdam. Ship transport is important for Amsterdam.

Les4 Voor de handel. For the trade.

Les4 Vooral vroeger: in de Gouden Eeuw. Especially in the past: in the Golden Age.

Les4 En wat is dat? Dat is een vreemd gebouw! And what is that? That is a strange building!

Les4 Dat is ook een museum. That is a museum too.

Les4 Het heet NEMO. It is called NEMO.

Les4 Een museum over technologie. It’s a technology museum.

Les4 En dat? Is dat ook een museum? And that? Is that a museum as well?

Les4 Nee, dat is geen museum. No, that is not a museum.

Les4 Dat is een hotel. That is a hotel.

Les4 Het is een heel duur hotel. It’s a very expensive hotel.

Les4 Het ‘Amstel Hotel’. The ‘Amstel Hotel’.

Les4 En we varen nu over de Amstel. And now we are sailing over the Amstel.

Les4 Dat is geen gracht, maar een rivier. That is not a canal, but a river.

Les4 De naam Amsterdam komt van het woord ‘dam’ The name ‘Amsterdam’ is derived from the word ‘dam’

Les4 en de rivier ‘de Amstel’. and the river ‘Amstel’.

Les4 Het wordt een beetje donker. It’s getting a bit dark.



Les4 “Wat romantisch”, zegt Alice. “How romantic”, says Alice.

Les4 “Ja”, zegt Pedro… “Yes”, says Pedro…

Les4 Hmm…. Hmm….

Les4 Kijk… zie je die boten? Look… do you see those boats?

Les4 Die boten varen niet. Those boats don’t move.

Les4 Daar wonen mensen. People live there.

Les4 Wonen daar mensen? People live there?

Les4 Ja. Je kunt in Amsterdam wonen in een huis, Yes. In Amsterdam, you can live in a house,

Les4 maar ook op een boot. but also on a boat.

Les4 Dat heet een woonboot. That is called a houseboat.

Les4 “Hmm, dit is nog romantischer!” zegt Alice. “Hmm, and this is even more romantic!” says Alice.

Les4 Ehhh?!? Ehhh?!?

Les4 “Hoeveel kost het?” zegt Pedro. “How much will it cost?” says Pedro.

Les4 Het was een hele leuke dag. It was a very nice day.

Les4 De studenten gaan terug naar Rotterdam. The students are on their way back to Rotterdam.

Les4 “Ik wil vaker naar Amsterdam!” “I want to go to Amsterdam more often!”

Les4 Dat kan! That is possible!

Les4 In de zomer, kun je Nederlands leren in Amsterdam. In Summertime, you can learn Dutch in Amsterdam.

Les4 En in Amsterdam wonen. And live in Amsterdam.

Les4 In een studentenkamer. In a student room.

Les4 Een intensieve zomercursus Nederlands. An intensive Dutch summer course.

Les4 Kijk maar eens op onze website: Have a look at our website:

Les4 dutchsummerschool.nl dutchsummerschool.nl

Les4 Tot de volgende keer See you next time

Les4 bij: ‘Heb je zin?’ with: ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)

Les5 Hallo, mijn naam is Bart de Pau. Hello, my name is Bart de Pau.

Les5 Ik geef online Nederlandse les. I teach Dutch online.

Les5 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?).

Les5 Hier oefenen we Nederlandse zinnen. Here, we are going to practise Dutch phrases.

Les5 In deze les gebruiken we de grammatica In this lesson, we use the grammar

Les5 van #dutchgrammar les 7 (over inversie) of #dutchgrammar lesson 7 (about inversion)

Les5 en #dutchgrammar les 8 (over vraagwoorden). and #dutchgrammar lesson 8 (about question words).

Les5 Dit is Martin. This is Martin.

Les5 En dit is Marieke. And this is Marieke.

Les5 Vandaag belt Martin Marieke. Today, Martin calls Marieke.

Les5 Eh… waar is het telefoonnummer? Eh… where is the phone number?

Les5 Ah… hier! Ah… here!

Les5 Martin draait het nummer. Martin dials the number.

Les5 Met Marieke. This is Marieke speaking.

Les5 Hallo Marieke, met Martin. Hi Marieke, this is Martin.

Les5 Hallo Martin! Hello Martin!

Les5 Hoe gaat het met jou? How are you?

Les5 Met mij gaat het goed! I’m fine!

Les5 En met jou? And how about you?

Les5 Met mij ook. Me too.

Les5 Wat doe je? What are you doing?

Les5 Ik lees een boek. I’m reading a book.

Les5 Welk boek? Which book?

Les5 Eh… een studieboek. Eh… a study book.

Les5 En wat doe je straks? And what are you doing later?

Les5 Straks ga ik naar de kapper. I am going to the hairdresser later.

Les5 Waarom vraag je dat? Why are you asking that?

Les5 Ehh… gewoon… Well… just …

Les5 Wat doe je vanavond? What are your plans for tonight?

Les5 Dat weet ik nog niet. I don’t know yet.

Les5 Kom je eten? Do you want to come over for dinner?

Les5 Wanneer? When?

Les5 Vanavond! Tonight!

Les5 Eh ja, dat vind ik wel leuk. Eh yes, that’s something I’d like to.

Les5 Waar? Where?

Les5 Bij mij thuis. At my home.

Les5 Kook jij? Are you cooking?

Les5 Ja, dan kook ik. Yes, I’m cooking.

Les5 Wat wil je? What would you like?

Les5 Eh… Wat heb je? Eh… what do you have?

Les5 Ik moet nog naar de markt. I still need to go to the market.



Les5 Oh… Weet je wat? Oh… Do you know what?

Les5 Dan gaan we samen naar de markt! Then we will go to the market together!

Les5 Dat is leuk! That will be nice!

Les5 Hoe laat kom je? What time you will come?

Les5 Tot 2 uur ben ik bij de kapper. I will be at the hairdresser till 2 o’clock.

Les5 Daarna neem ik de trein. Then I will take the train.

Les5 Kom je meteen naar de markt? Will you come directly to the market?

Les5 Dat is goed. That’s fine.

Les5 Dan ga ik meteen naar de markt. Then I will go to the market directly.

Les5 Welke markt? Which market?

Les5 De ‘Albert Cuyp’. The ‘Albert Cuyp’.

Les5 Waar is dat? Where is that?

Les5 Dat is in ‘De Pijp’. That is in ‘De Pijp’.

Les5 De Pijp? Wat is ‘De Pijp’? De Pijp? What is ‘De Pijp’?

Les5 De Pijp is een buurt in Amsterdam. De Pijp is a neighbourhood in Amsterdam.

Les5 Hoeveel kilometer is dat van het station? How many kilometers is that from the railway station?

Les5 Van welk station? From which railway station?

Les5 Van het Centraal Station. From the Central Railway Station.

Les5 Eh… Dat is ongeveer 2 kilometer lopen. Eh… It’s about a 2 kilometer walk.

Les5 Ok. Ok.

Les5 Dan ben ik om 4 uur op de Albert Cuyp. Then I will be at the ‘Albert Cuyp’ at 4 o’clock.

Les5 Goed zo! Very good!

Les5 Dan zie ik je daar. I will see you there then.

Les5 Tot straks! So long!

Les5 Doei! Bye!

Les5 Dat was de les van vandaag. That was today’s lesson.

Les5 Ken je alle vraagwoorden uit deze les? Do you know all the question words from this lesson?

Les5 Begrijp je de inversie? Do you understand the inversion?

Les5 Als je het niet begrijpt, If you don’t understand,

Les5 kijk dan nog eens les 7 en 8 van #dutchgrammar. watch back lesson 7 and 8 of #dutchgrammar.

Les5 In de volgende les In the next lesson

Les5 zien we Marieke en Martin op de markt. we will see Marieke and Martin at the market.

Les5 Tot de volgende keer! See you next time!

Les6 Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,

Les6 online docent Nederlands. online teacher of Dutch.

Les6 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).

Les6 Vandaag oefenen we zinnen Today we will practise phrases

Les6 met de grammatica van #dutchgrammar les 9 en 10 using the grammar of #dutchgrammar lesson 9 and 10

Les6 over bijvoeglijke naamwoorden (adjectieven). about adjectives.

Les6 In deze les gaan Martin en Marieke naar de markt. In this lesson, Martin and Marieke go to the market.

Les6 Marieke loopt naar de markt vanaf het station. Marieke is walking to the market from the railway station.

Les6 Daar ziet ze Martin. There she sees Martin.

Les6 Dag Martin! Hi Martin!

Les6 Dag Marieke! Hi Marieke!

Les6 Wat een mooie jas! What a nice coat!

Les6 Is dat een nieuwe jas? Is that a new coat?

Les6 Ja. Dit is een nieuwe jas. Yes, this is a new coat.

Les6 Hij is lekker warm. It is very warm.

Les6 Buiten is het koud. It’s cold outside.

Les6 Dus een warme jas is belangrijk. So, a warm coat is important.

Les6 Ik wil ook een warme jas. I want a warm coat as well.

Les6 Dit is een oude jas. This is an old jacket.

Les6 Mijn jas is lelijk en een beetje vuil. My jacket is ugly and a bit dirty.

Les6 Ja Martin, Yes Martin,

Les6 die jas is niet mooi that jacket is not beautiful

Les6 en ook niet zo schoon. and not clean either.

Les6 Hier op de markt verkopen ze ook jassen. Here at the market, they sell jackets as well.

Les6 Hmmm… Hmmm…

Les6 Hier is het niet duur. It’s not expensive here.

Les6 Op de markt verkopen ze goedkope jassen. They sell cheap jackets at the market.

Les6 Ik heb het koud. I’m cold.

Les6 En ik wil nu een nieuwe jas! And I want a new jacket now!

Les6 Marieke, help me alsjeblieft. Marieke, help me please.

Les6 Dat is goed. Ik help je. That’s alright. I’ll help you.

Les6 We gaan een nieuwe jas uitzoeken. We’ll choose a new jacket.

Les6 Dat is heel lief van je. That’s very kind of you.



Les6 Daar is een kraam met jassen. There is a stall with jackets.

Les6 Hallo, ik wil een nieuwe jas. Hello, I want a new jacket.

Les6 Dat kan. That’s possible.

Les6 Een korte jas of een lange jas? A short jacket or a long coat?

Les6 Een korte jas, maar wel warm. A short jacket, but still warm.

Les6 Ok. Deze jas is kort. Ok. This jacket is short.

Les6 Maar het is wel een dikke jas. But it is still a thick jacket.

Les6 Hmmm. Hij is een beetje te groot. Hmmm. It’s a bit too large.

Les6 Nou Martin, misschien ben jij te dun! Well Martin, maybe you are too slim!

Les6 Hier is nog een jas. Here is another jacket.

Les6 Is die niet te klein? Is that one not too small?

Les6 Hmmm. Nee hoor, deze is goed. Hmmm. No, this one is ok.

Les6 Hoe duur is deze jas? How expensive is this jacket?

Les6 200 euro 200 euros

Les6 Dat is niet goedkoop. That is not cheap.

Les6 Dat is erg duur! That is very expensive!

Les6 Kom op Martin! Come on Martin!

Les6 Zo arm ben je toch niet? You’re not that poor, aren’t you?

Les6 Maar zo rijk ook niet! But not that rich either!

Les6 Ok. Ok.

Les6 Hier heb ik nog een jas. I have another jacket here.

Les6 Deze jas is kort, This jacket is short,

Les6 lekker warm en goedkoop! comfortably warm, and cheap!

Les6 50 euro 50 euros

Les6 Hmmm… Hmmm…

Les6 niet te klein not too small

Les6 niet te groot not too large

Les6 niet te kort not too short

Les6 en niet te lang and not too long

Les6 en niet te duur! and not too expensive!

Les6 Dat is niet slecht! That is not bad!

Les6 Dat is zelfs heel goed! Actually that is very good!

Les6 Ik koop de jas! I’ll buy the jacket!

Les6 Heel goed Martin! Very good Martin!

Les6 Zo… en nu gaan we eten kopen. Well… and now we are going to buy food.

Les6 Heb je honger? Are you hungry?

Les6 Ja, ik heb honger! Yes, I am hungry!

Les6 Volgende keer kijken we verder. Next time we’ll continue watching.

Les6 Ken je alle bijvoeglijke naamwoorden? Do you know all the adjectives?

Les6 Begrijp je dat we zeggen: Do you understand why we say:

Les6 De jas is warm. ‘De jas is warm.’ (The jacket is warm.)

Les6 maar: ‘de warme jas’. but: ‘de warme jas’ (the warm jacket).

Les6 In les 9 en 10 van #dutchgrammar In lesson 9 and 10 of #dutchgrammar

Les6 vertel ik waarom. I explain why.

Les6 Tot volgende de keer See you next time

Les6 bij ‘Heb je zin?’ at ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les7 Hallo. Ik ben Bart de Pau, Hello. I am Bart de Pau,

Les7 online docent NT2. online teacher of Dutch as a second language.

Les7 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood).

Les7 In deze les oefenen we de grammatica In this lesson, we will practise the grammar

Les7 van #dutchgrammar les 11 en 12 from #dutchgrammar lesson 11 and 12

Les7 over getallen en het meervoud. about numbers and plural nouns.

Les7 Martin en Marieke zijn op de markt. Martin and Marieke are at the market.

Les7 Ze gaan eten kopen. They are going to buy food.

Les7 Daarna gaat Martin voor Marieke koken. After that, Martin will cook for Marieke.

Les7 Wat wil je eten? What do you want to eat?

Les7 vraagt Martin aan Marieke. is what Martin asks Marieke.

Les7 Eh… Eh…

Les7 Wat vind je lekker? What do you like?

Les7 Ik hou van Hollandse kost. I like Dutch food.

Les7 Een stukje vlees, aardappelen en groente. A piece of meat, potatoes and vegetables.

Les7 Dan gaan we eerst naar de groenteboer. Then first we will go to the greengrocer.

Les7 Verse grote tomaten… Big fresh tomatoes…

Les7 uien in de aanbieding… a special offer on onions…

Les7 mooie groene bonen… nice green beans…

Les7 Hoeveel aardappelen zullen we kopen? How many potatoes shall we buy?



Les7 We zijn met twee personen. There are two of us.

Les7 Ehh… tien aardappelen. Ehh… ten potatoes.

Les7 Dat is goed. That’s alright.

Les7 10 aardappelen alstublieft 10 potatoes please

Les7 één one

Les7 twee two

Les7 drie three

Les7 vier four

Les7 vijf five

Les7 zes six

Les7 zeven seven

Les7 acht eight

Les7 negen nine

Les7 tien ten

Les7 Alstublieft! Here you are!

Les7 Hoeveel kost dat? How much does that cost?

Les7 920 gram 920 grams

Les7 Dat is 2 euro 50. That’ll be 2 euros and 50 cents.

Les7 Anders nog iets meneer? Anything else sir?

Les7 Marieke, welke groente wil je? Marieke, which vegetables do you want?

Les7 Ik vind courgettes lekker. I like zucchini.

Les7 Mag ik 2 courgettes? May I have 2 zucchinis?

Les7 2 courgettes voor meneertje 2 zucchinis for the gentleman

Les7 Even kijken… Let’s have a look…

Les7 500 gram 500 grams

Les7 Dat is 3 euro 25. That’ll be 3 euros and 25 cents.

Les7 Anders nog iets? Anything else?

Les7 Hmmm… nee, dat was het. Hmmm… no, that’s it.

Les7 2 euro 50 2 euros and 50 cents

Les7 plus 3 euro 25 plus 3 euros and 25 cents

Les7 is 5 euro 75 makes 5 euros and 75 cents

Les7 Alstublieft, hier is een briefje van 10. Here you are, a 10 euro note.

Les7 Dan krijgt u van mij wisselgeld. Then I will give you change.

Les7 10 euro min 5 euro 75 10 euros minus 5 euros and 75 cents

Les7 is 4 euro 25 makes 4 euros and 25 cents

Les7 Alstublieft: 2 munten van 2 euro Here you are: 2 coins of 2 euros

Les7 en 2 muntjes: and 2 smaller coins:

Les7 één van 20 cent one of 20 cents

Les7 en één van 5 cent. and one of 5 cents.

Les7 Nu alleen nog een lekker stukje vlees. Now only a nice piece of meat left to buy.

Les7 Wat vind jij lekker Martin? What do you like Martin?

Les7 Biefstuk! Steak!

Les7 Lust jij dat? Do you like that?

Les7 Ja natuurlijk! Yes, of course!

Les7 Dat vind ik ook lekker. I like that too.

Les7 Mogen wij 2 biefstukjes? May we have 2 steaks.

Les7 Hoeveel gram? How many grams?

Les7 Eh…. Eh….

Les7 Biefstukjes van 200 tot 250 gram. Steaks of 200 to 250 grams.

Les7 Eén… twee… One… two…

Les7 Mag het iets meer zijn? Could it be a little bit more?

Les7 Geen probleem! No problem!

Les7 Dat is dan 9 euro 85. That’ll be 9 euros and 85 cents.

Les7 Alsjeblieft. Here you are.

Les7 Het wisselgeld mag u houden. You can keep the change.

Les7 Zo nu hebben we alles. Ok, now we have everything.

Les7 Zullen we nog een toetje kopen? Shall we buy a dessert?

Les7 Maar natuurlijk. Yes of course.

Les7 Dat is goed. That’s alright.

Les7 Dan moeten we nog even naar de supermarkt. Then we will have to visit the supermarket.

Les7 Die is hier vlakbij. There is one close by.

Les7 Wat vind je lekker? What do you like?

Les7 Vlaflip. ‘Vlaflip’ (typical Dutch dessert)

Les7 Vlaflip. Goed idee! ‘Vlaflip’. Good idea!

Les7 Dan maken we vlaflip. Then we will make ‘vlaflip’.

Les7 Wat is vlaflip? What is ‘vlaflip’?



Les7 Dat zien we in de volgende les. We will see that in the next lesson.

Les7 Dan gaan Martin en Marieke naar de supermarkt. Then, Martin and Marieke will go to the supermarket.

Les7 Tot de volgende keer! See you next time!

Les8 Hallo. Hello.

Les8 Ik ben Bart de Pau. I am Bart de Pau.

Les8 Online docent Nederlands. Online teacher of Dutch.

Les8 Welkom bij Heb je zin?. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).

Les8 Vandaag oefenen we zinnen Today we’ll practise sentences

Les8 met de grammatica van #dutchgrammar les 13 with the grammar from #dutchgrammar lesson 13

Les8 over voorzetsels. about prepositions.

Les8 Martin en Marieke staan op de markt. Martin and Marieke are at the market.

Les8 Ze hebben eten voor vanavond, They have food for tonight,

Les8 maar ze willen nog naar de winkel… but they want to visit the supermarket…

Les8 om een toetje. for a dessert.

Les8 Naast de markt is een supermarkt. There is a supermarket next to the market.

Les8 Martin en Marieke lopen naar de supermarkt. Martin and Marieke walk to the supermarket.

Les8 Voor de supermarkt stopt Martin. Martin stops in front of the supermarket.

Les8 Hij vraagt aan Marieke: He asks Marieke:

Les8 Wat hebben we nodig voor vlaflip? What do we need for ‘vlaflip’? (a typical dutch dessert)

Les8
Vla, yoghurt en limonadesiroop. ‘Vla’ (custard like substance), yoghurt and lemonade concentrate.

Les8 Ok. Ok.

Les8 Ze gaan de supermarkt binnen. They enter the supermarket.

Les8 In de supermarkt pakt Martin een mandje. Inside the supermarket, Martin takes a basket.

Les8 Zo lopen naar de melkproducten. They walk to the dairy products.

Les8 Eh… Eh…

Les8 Waar staat de vla? Where is the ‘vla’?

Les8 Hier, naast de yoghurt. Here, next to the yoghurt.

Les8 Welke vla nemen we? Which ‘vla’ do we take?

Les8 Chocolade vla? Chocolate ‘vla’?

Les8 Nee, we nemen vanillevla. No, we’ll take vanilla ‘vla’.

Les8 Die staat onder de cholocadevla. That’s below the chocolate ‘vla’.

Les8 Oh ja. Oh yes.

Les8 Ik neem dit pak. I’ll take this carton.

Les8 Kijk naar de houdbaarheidsdatum! Check the expiry date!

Les8 Die staat op het pak. It’s on the carton.

Les8 Eh. Eh.

Les8 Waar staat de houdbaarheidsdatum? Where is the expiry date?

Les8 Ah hier… Ah here…

Les8 THT, dat betekent: tenminste houdbaar tot… ‘THT’, that means: best before…

Les8 22 oktober 2016 22nd of October 2016

Les8 Dat is over 3 dagen. That is in 3 days.

Les8 En nu de yoghurt. And now the yoghurt.

Les8 Eh… ik neem dit pak. Eh… I’ll take this carton.

Les8 Houdbaarheidsdatum: Expiry date:

Les8 THT 24 oktober best before 24th of October

Les8 Ook goed. Alright as well.

Les8 En nu nog de limonadesiroop. And now the lemonade concentrate.

Les8 Waar staat die? Where do we find it?

Les8 Eh… Eh…

Les8 Ah daar, achter dat rek. Ah there, behind that rack.

Les8 Martin doet de limonadesiroop in het mandje. Martin puts the lemonade concentrate in the basket.

Les8 Anders nog iets? Anything else?

Les8 Nee, dat was het. No, that’s it.

Les8 Meer hebben we niet nodig. We dont need anything more.

Les8 Ze lopen naar de kassa. They walk to the checkout.

Les8 Voor de kassa staat een rij. There is a queue in front of the checkout.

Les8 Ze wachten in de rij tot ze aan de beurt zijn. They wait in line until it’s their turn.

Les8 Vanillevla, yoghurt en limonadesiroop. Vanilla ‘vla’, yoghurt and lemonade concentrate.

Les8 Gaat u vlaflip eten? Are you going to eat ‘vlaflip’?

Les8 Jazeker! Yes indeed!

Les8 Wilt u een tasje? Do you want a bag?

Les8 Nee hoor, dat is niet nodig. No, that’s not necessary.

Les8 Spaart u zegeltjes? Do you collect savings stamps?

Les8 Eh nee. Eh no.

Les8 Dat is dan 4 euro 65. That’ll be 4 euros and 65 cents.



Les8 Martin haalt een briefje van 50 uit zijn portemonnee. Martin takes a 50 euro note from his wallet.

Les8 Heeft u niet kleiner? Do you have anything smaller?

Les8 vraagt de kassiËre asks the cashier

Les8 Eh, even kijken. Eh, let’s have a look.

Les8 Nee, ik heb niet kleiner. No, I don’t have anything smaller.

Les8 Ik kan ook pinnen. I can pay with a bank card as well.

Les8 Graag. Yes please.

Les8 Ik heb niet genoeg wisselgeld. I don’t have enough change.

Les8 Martin pakt zijn bankpasje uit zijn portemonnee. Martin takes his bank card from his wallet.

Les8 voer uw pas in aub ‘insert your card please’

Les8 toets nu uw pincode in ‘enter your personal identification number’

Les8 druk ok ‘press ok’

Les8 Dat is in orde. That’s alright.

Les8 Wilt u het bonnetje? Do you want the receipt?

Les8 Ja, alsjeblieft. Yes, please.

Les8 Martin stopt het bonnetje in zijn portemonnee. Martin puts the receipt in his wallet.

Les8 Prettige avond! Good evening!

Les8 Tot ziens! Goodbye!

Les8 Martin en Marieke lopen naar buiten. Martin and Marieke walk out.

Les8 Op straat controleren ze het bonnetje. On the street they check the receipt.

Les8 Klopt het? Is it correct?

Les8 vraagt Marieke. asks Marieke.

Les8 Ja, het klopt. Yes, it is correct.

Les8 En nu heb ik heel erg honger! And now I am very hungry!

Les8 Ik ook! Me too!

Les8 Ze lopen naar het huis van Martin. They walk to Martin’s house.

Les8 Dat was de les van vandaag. That was today’s lesson.

Les8 Ken je alle voorzetsels? Do you know all the prepositions?

Les8 De volgende les gaat Martin koken voor Marieke. Next lesson, Martin will cook for Marieke.

Les8 Tot dan! See you then!

Les9 Hallo. Hello.

Les9 Ik ben Bart de Pau, I am Bart de Pau,

Les9 online docent Nederlands. online teacher of Dutch.

Les9 Welkom bij Heb je zin?. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).

Les9 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences

Les9 met de grammatica van #dutchgrammar with the grammar from #dutchgrammar

Les9 les 14 (over verkleinwoorden) lesson 14 (about diminutives)

Les9 en les 15 (over rangtelwoorden). and lesson 15 (about ordinal numbers).

Les9 Dit zijn Martin en Marieke. These are Martin and Marieke.

Les9 Martin gaat vanavond voor Marieke koken. Martin is going to cook tonight for Marieke.

Les9 Ze komen van de markt. They are returning from the market.

Les9 Martin woont in een appartement op de vijfde verdieping. Martin lives in an apartment on the fifth floor.

Les9 Voor Marieke is dit de eerste keer bij Martin thuis. It’s Marieke’s first time at Martin’s home.

Les9 ‘Wat een gezellig appartementje!’, zegt Marieke. Marieke says: ‘What a nice apartment!’

Les9 Ja, ik woon hier heel graag. Yes, I like living here.

Les9 Straks laat ik het huis zien. Later I will show you the house.

Les9 Maar we hebben honger! But we are hungry!

Les9 Dus eerst gaan we koken. So first, we’re going to cook.

Les9 Ze lopen naar het keukentje. They walk to the kitchen.

Les9 Kun je helpen met koken? Could you help me with the cooking?

Les9 Natuurlijk. Of course.

Les9 Wil je ondertussen iets drinken? Do you want something to drink in the meantime?

Les9 Nou, ik lust wel een biertje. Well, I’d like to have a beer.

Les9 Pak zelf maar. Help yourself.

Les9 De flesjes staan in de koelkast The bottles are in the fridge

Les9 op het tweede plankje. on the second shelf.

Les9 Dankjewel. Thank you.

Les9 Wil jij ook iets? Do you want anything too?

Les9 Eh… voor mij een wijntje. Eh… for me a wine please.

Les9 Waar staat de wijn? Where is the wine?

Les9 Er staat een flesje There is a bottle

Les9 in het derde kastje van rechts. in the third cupboard from the right.

Les9 Nou, proost! Well, cheers!

Les9 Proost! Cheers!

Les9 Eerst koken we de aardappeltjes. First, we’ll cook the potatoes.

Les9 Schil jij de aardappeltjes? Will you peel the potatoes?



Les9 Dat is goed. Alright.

Les9 Heb je een mesje? Do you have a knife?

Les9 Ja, hier is een aardappelmesje. Yes, here is a potato peeler.

Les9 Dan snijd ik ondertussen de courgette in plakjes Then I will cut the zucchini into slices

Les9 en doe die in de oven. and put them in the oven.

Les9 De aardappeltjes zijn klaar. The potatoes are ready.

Les9 Waar vind ik een pannetje? Where do I find a pot?

Les9 Hier, in het tweede kastje. Here, in the second cupboard.

Les9 Marieke doet water in de pan. Marieke fills the pot with water.

Les9 Ze zet de aardappeltjes op het vuur. She puts the potatoes to cook on the stove.

Les9 Als laatste bak ik de stukjes vlees. At the end, I will fry the pieces of meat.

Les9 Maar eerst moeten de aardappeltjes gaar zijn. But first, the potatoes will have to be cooked.

Les9 We moeten dus even wachten. So we will have to wait.

Les9 Wat gaan we doen na het eten? What shall we do after dinner?

Les9 Eh… wat vind je leuk? Eh… what would you like to do?

Les9 Ik wil graag naar een typisch Amsterdams kroegje. I’d like to go to a typical Amsterdam pub.

Les9 Dat kan. We could do that.

Les9 Een eindje verderop is een café. There is one close by.

Les9 Leuk! Great!

Les9 Oh wacht… Oh wait…

Les9 Ik heb een vriend. I’ve got a friend.

Les9 En die komt hier om 9 uur voetbal kijken. And he’s coming over to watch football at 9.

Les9 De achtste finale van de Champions League. The eighth finals of the Champions League.

Les9 Hmmm… Hmmm…

Les9 Waarom kijken we niet in het café? Why don’t we watch in the cafe?

Les9 En dan komt hij ook. And then he can come too.

Les9 Dat is een goed idee. That is a good idea.

Les9 Ik pak mijn telefoon. I’ll take my phone.

Les9 Martin belt zijn vriend. Martin calls his friend.

Les9 En dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’. And we’ll see that next time in ‘Heb je zin?’.

Les9 Begrijp je de verkleinwoorden? Do you understand the diminutives?

Les9 En de rangtelwoorden? And the ordinal numbers?

Les9 Is het moeilijk? Is it difficult?

Les9 Kijk dan nog eens naar les 14 en 15 van #dutchgrammar. Then watch lesson 14 and 15 of #dutchgrammar again.

Les9 Tot de volgende keer! See you next time!

Les10 Hallo. Hello.

Les10 Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.

Les10 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).

Les10 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise sentences in Dutch

Les10 met de grammatica van #dutchgrammar les 17 with the grammar from #dutchgrammar lesson 17

Les10 over het persoonlijk voornaamwoord. about personal pronouns.

Les10 Marieke is bij Martin. Marieke is at Martin’s place.

Les10 Zij is bij hem. She is with him.

Les10 Hij kookt voor haar. He is cooking for her.

Les10 En zij helpt hem. And she is helping him.

Les10 De aardappeltjes staan op het vuur. The potatoes are cooking.

Les10 Ze wachten en ze maken plannen voor vanavond. They wait and make plans for the evening.

Les10 Martin gaat een Italiaanse vriend bellen. Martin is going to call an Italian friend.

Les10 Hallo, met Gianluca. Hello, Gianluca speaking.

Les10 Hallo Gianluca, met Martin. Hello Gianluca, it’s Martin.

Les10 Dag Martin. Hi Martin.

Les10 Ik kom straks naar jou. I’m coming to you soon.

Les10 Lekker voetbal kijken. I’m looking forward to watching football.

Les10 Eh Gianluca… Eh Gianluca…

Les10 Ik ben met een meisje, Marieke. I am with a girl, Marieke.

Les10 Wil je met ons naar de kroeg? Do you want to go with us to the pub?

Les10 Dan kijken we daar voetbal. Then we’ll watch football over there.

Les10 Eh… gaan we voetbal kijken met haar ?!?! Eh… are we going to watch football with her ?!?!

Les10 Ja. Yes.

Les10 Is dat een probleem voor jou? Is that a problem for you?

Les10 Eh… Eh…

Les10 Marieke is docent Nederlands. Marieke is a teacher of Dutch.

Les10 Misschien interessant voor jou? Maybe interesting for you?

Les10 Voor mij? For me?

Les10 Heeft ze dan blond haar? Does she have blond hair?

Les10 Gianluca, dat bedoel ik niet! Gianluca, that’s not what I mean!



Les10 Misschien kan zij jou lesgeven. Maybe she can teach you.

Les10 Oh, bedoel je dat. Oh, is that what you mean.

Les10 Eh… Eh…

Les10 Nou, voor mij is het OK. Well, it’s OK by me.

Les10 Ik wil haar wel eens zien. I would like to meet her.

Les10 Je praat zo vaak over haar. You talk so often about her.

Les10 Ik ga graag met jullie naar de kroeg. I’d like to go with you to the pub.

Les10 Kom jij eerst naar ons? Are you coming to us first?

Les10 Dat is goed. Alright.

Les10 Dan kom ik eerst naar jullie. Then I will come to you first.

Les10 OK. OK.

Les10 Wij gaan eerst eten. We are going to have dinner first.

Les10 Ik zie je om 9 uur. I’ll see you at 9 o’clock.

Les10 Tot dan! See you then!

Les10 Tot zo! So long!

Les10 Dat was Gianluca. That was Gianluca.

Les10 Hij gaat met ons naar de kroeg. He is going with us to the pub.

Les10 Hij is over 2 uurtjes hier. He’ll be here in 2 hours.

Les10 Hij spreekt al goed Nederlands, He already speaks Dutch well

Les10 maar nog niet perfect. but not perfectly yet.

Les10 Misschien kun je hem lesgeven? Perhaps you can teach him?

Les10 Lesgeven aan hem? Teach him?

Les10 Aan een Italiaanse man? An Italian man?

Les10 Die denken alleen aan voetbal en blonde vrouwen! They only think about football and blond women!

Les10 Nee…. zo is Gianluca niet. No… Gianluca is not like that.

Les10 De aardappeltjes zijn bijna gaar. The potatoes are almost ready.

Les10 Nu bakt Martin de biefstuk. Now, Martin is frying the steak.

Les10 Hoe wil je hem? How do you want it?

Les10 ‘Ik wil hem rood’, zegt Marieke. Marieke says: ‘I would like it rare.’

Les10 OK. Dan haal ik hem uit de pan. OK. Then I’ll take it out of the pan.

Les10 Deze biefstuk is voor jou. This steak is for you.

Les10 Dan is deze van mij. Then this one is mine.

Les10 Nog 1 minuutje. One more minute.

Les10 Ik hou van medium. I like medium.

Les10 Zo… ondertussen zijn de aardappeltjes klaar. Well… in the meantime the potatoes are ready.

Les10 En ook de courgettes kunnen uit de oven. And the zucchinis can be taken from the oven.

Les10 Marieke en Martin beginnen met eten. Marieke and Martin start to eat.

Les10 Eet smakelijk! Enjoy your meal!

Les10 Eet smakelijk! Enjoy your meal!

Les10 In de volgende les In the next lesson

Les10 zien we Martin en Marieke weer. we’ll see Martin and Marieke again.

Les10 Dan laat Martin zijn huis zien. Then, Martin will show his house.

Les10 En komt Gianluca op bezoek. And Gianluca will come to visit.

Les10 Tot dan! See you then!

Les11 Ik ben Bart de Pau, I am Bart de Pau,

Les11 online docent Nederlands. online teacher of Dutch.

Les11 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).

Les11 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise sentences in Dutch

Les11 met de grammatica van #dutchgrammar les 18 with the grammar from #dutchgrammar lesson 18

Les11 over bezittelijke voornaamwoorden about possessive adjectives

Les11 en les 19 over aanwijzende voornaamwoorden. and lesson 19 about demonstrative pronouns.

Les11 Marieke is bij Martin thuis. Marieke is at Martin’s home.

Les11 Ze eten biefstuk, met aardappeltjes en groente. They are eating steak, with potatoes and vegetables.

Les11 ‘Hoe is jouw biefstuk?’, vraagt Martin. Martin asks: ‘How is your steak?’

Les11 Heerlijk! Delicious!

Les11 Deze courgettes zijn ook erg lekker. These zucchinis are very tasty as well.

Les11 En deze aardappeltjes ook. And these potatoes too.

Les11 We hebben ook nog ons toetje. We have our dessert as well.

Les11 Ja, onze avond begint goed! Yes, our evening is starting well.

Les11 Martin en Marieke zijn klaar met eten. Martin and Marieke have finished dinner.

Les11 Hun bord is leeg. Their plates are empty.

Les11 Wil je de vlaflip nu? Do you want the ‘vlaflip’ now?

Les11 Eh, mijn buik zit vol. Eh, my stomach is full.

Les11 Laten we nog even wachten met dat toetje. Let’s wait a bit for dessert.

Les11 OK. OK.

Les11 Dan laat ik nu mijn huis zien. Then let me show you my house.



Les11 Dit is de woonkamer. This is the living room.

Les11 Deze bank is nieuw. This couch is new.

Les11 Die lamp heb ik al 3 jaar. That lamp, I have already had for 3 years.

Les11 Wat staat er op dat briefje? What is on that paper?

Les11 Hé, dat telefoonnummer is van mij. Hey, that phone number is mine.

Les11 Wauw! Wow!

Les11 Uit dit raam heb je een mooi uitzicht. From this window you have a nice view.

Les11 Ja, dat uitzicht over Amsterdam is erg mooi. Yes, that view over Amsterdam is lovely.

Les11 Kom, dan lopen we verder. Come, we’ll walk further.

Les11 De keuken ken je al. The kitchen you know already.

Les11 Dit is mijn bijkeuken. This is my utility room.

Les11 Alleen… Only…

Les11 Deze wasmachine doet het niet. This washing machine isn’t working.

Les11 Hoe doe je dan je was? Then, how do you do your laundry.

Les11 Eh… ik breng mijn was elke week naar mijn moeder. Well… I bring it to my mother every week.

Les11 Haha, dat meen je niet! Ha ha, you’re kidding!

Les11 Kom, we lopen terug naar de gang. Come, we’ll walk back to the corridor.

Les11 Als je naar de WC moet… If you need to go to the toilet…

Les11 Dit is de WC. This is the toilet.

Les11 Nee hoor, ik moet nog niet naar de WC. No, I don’t need to go to the toilet yet.

Les11 Kom verder… naar mijn slaapkamer. Come further… to my bedroom.

Les11 Deze deur. This door.

Les11 Hmm, leuk. Hmm, nice.

Les11 Dit is mijn bed. This is my bed.

Les11 Een tweepersoonsbed? A double bed?

Les11 Je bent toch alleen? But you’re alone, aren’t you?

Les11 Ja. Yes.

Les11 Ik ben alleen. I am alone.

Les11 Maar je weet nooit… But you never know…

Les11 Even proberen. Let me try.

Les11 Dit bed is erg lekker. This bed is very nice.

Les11 Eh… Eh…

Les11 Vlaflip ook! ‘Vlaflip’ as well!

Les11 Kom Marieke we gaan vlaflip eten. Marieke come, we’re going to eat ‘vlaflip’.

Les11 OK. OK.

Les11 Ze lopen weer naar de keuken. They walk back to the kitchen.

Les11 Is dat jouw vriend? Is that your friend?

Les11 Ah, ja daar is Gianluca! Ah, yes there is Gianluca.

Les11 Dat zien we de volgende keer. We’ll see that next time.

Les11 Begrijp je waarom het is: Do you understand why it is:

Les11 Dat telefoonnummer is van mij That phone number is mine

Les11 maar… mijn telefoonnummer? but… my phone number?

Les11 Kijk nog eens Watch

Les11 naar les 17 en 18 van #dutchgrammar. lesson 17 and 18 of #dutchgrammar again.

Les11 En begrijp je ook And do you also understand

Les11 waarom we zeggen: ‘deze bank’ why we say: ‘this couch’

Les11 maar: ‘dat raam’? but: ‘that window’?

Les11 Dat leg ik uit in #dutchgrammar les 19. That’s what I explain in #dutchgrammar lesson 19.

Les11 Tot de volgende aflevering See you next episode

Les11 van ‘Heb je zin?’ of ‘Heb je zin?’

Les11 Doei! Bye!

Les12 Hallo. Hello.

Les12 Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.

Les12 Ik ben online docent Nederlands. I am an online teacher of Dutch.

Les12 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).

Les12 Vandaag oefenen we zinnen Today we’ll practise sentences

Les12 met de grammatica van #dutchgrammar les 20 with the grammar from #dutchgrammar lesson 20

Les12 over preposities about prepositions

Les12 en werkwoorden die iets over een positie vertellen. and verbs that tell something about a position.

Les12 Martin en Marieke gaan ‘vlaflip’ eten. Martin and Marieke are going to eat ‘vlaflip’.

Les12 Gianluca belt aan. Gianluca rings the bell.

Les12 Dag Gianluca. Hello Gianluca.

Les12 Kom binnen. Come in.

Les12 Dag Martin. Hello Martin.

Les12 Kom verder… Come right in…

Les12 Wij staan in de keuken. We are in the kitchen.



Les12 Hallo! Hello!

Les12 Hoi, ik ben Marieke. Hi, I am Marieke.

Les12 Hoi Marieke. Hi Marieke.

Les12 Ik ben Gianluca. I am Gianluca.

Les12 Hoi Gianluca. Hi Gianluca.

Les12 Wil je ook ‘vlaflip’? Would you like some ‘vlaflip’ too?

Les12 Eh… Eh…

Les12 Wat is ‘vlaflip’? What is ‘vlaflip’?

Les12 Nou, ik laat het je zien! Well, I will show you!

Les12 De vla en de yoghurt staan in de koelkast. The ‘vla’ and the yoghurt are in the fridge.

Les12 In het gele pak zit vla. The vla is in the yellow carton.

Les12 In het paarse pak zit yoghurt. The yoghurt is in the purple carton.

Les12 Martin pakt de twee pakken uit de koelkast. Martin takes the two cartons out of the fridge.

Les12 Marieke vraagt: Marieke asks:

Les12 Waar is de limonadesiroop? Where is the lemonade concentrate?

Les12
De fles met limonadesiroop staat in het tweede kastje The bottle with lemonade concentrate is in the second cupboard

Les12 voor de pot met pindakaas. in front of the jar of peanut butter.

Les12 Marieke pakt de fles. Marieke takes the bottle.

Les12 Nu nog drie kommetjes. Now three bowls.

Les12 Die staan achter de kopjes in het derde kastje. They are behind the cups in the third cupboard.

Les12 Eerst doen we de limonadesiroop in het kommetje. First we put the lemonade concentrate into the bowl.

Les12 Zit dat in deze fles? Is that in this bottle?

Les12 Ja Gianluca, de limonadesiroop zit in die fles. Yes Gianluca, the lemonade concentrate is in the bottle.

Les12 Nu nemen we de vanillevla. Now we take the vanilla vla.

Les12 ‘Mooie kleur!’, zegt Gianluca. Gianluca says: ‘Nice colour’.

Les12 Net als blond haar. Just like blond hair.

Les12 Hmmm…. Hmmm….

Les12 En bovenop de vanillevla doen we de yoghurt. And on top of the vanilla vla we put the yoghurt.

Les12 … klaar! … ready!

Les12 Waar liggen de lepeltjes? Where are the teaspoons?

Les12 De lepeltjes liggen in het laadje onder het aanrecht. The teaspoons are in the drawer below the worktop.

Les12 Zullen we het in de woonkamer opeten? Shall we eat it in the living room?

Les12 Dat is goed. Alright.

Les12 Ze lopen de keuken uit. They walk out of the kitchen.

Les12 Ze lopen de woonkamer in. They enter the living room.

Les12 Ze gaan zitten. They sit down.

Les12 Martin en Marieke zitten op de bank. Martin and Marieke are sitting on the couch.

Les12 Gianluca zit op een stoel. Gianluca is sitting on a chair.

Les12 Gianluca, Marieke en Martin eten de ‘vlaflip’. Gianluca, Marieke and Martin are eating the ‘vlaflip’.

Les12 Was het lekker? Was it tasty?

Les12 Ja, erg lekker! Yes, very tasty!

Les12 Waar gaan we voetbal kijken? Where are we going to watch football?

Les12 Een eindje verderop zit een café. There is a cafe not so far from here.

Les12 Daar hangt een groot scherm. There is a large screen.

Les12 OK, goed idee. OK, good idea.

Les12 In de volgende les In the next lesson

Les12 gaan Martin, Marieke en Gianluca naar het café. Martin, Marieke and Gianluca are going to the cafe.

Les12 Begrijp je waarom yoghurt in een pak zit Do you understand why yoghurt is (zit) inside a carton

Les12 en waarom het pak yoghurt in de koelkast staat? and why the carton with yoghurt is (staat) in the fridge?

Les12 Vind je dat moeilijk? Do you think that’s difficult?

Les12 Kijk dan nog eens naar #dutchgrammar les 20. Then watch #dutchgrammar lesson 20 again.

Les12 Vind je deze lessen leuk? Do you like these lessons?

Les12 Onder de video in Youtube staat een duimpje. Below the video on Youtube is a thumb.

Les12 Druk nu op het duimpje. Now press the thumb.

Les12 Dankjewel! Thank you!

Les12 Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’. See you next time at ‘Heb je zin?’.

Les12 Tot de volgende aflevering See you next episode

Les12 van ‘Heb je zin?’ of ‘Heb je zin?’

Les12 Doei! Bye!

Les13 Hallo. Hello.

Les13 Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.

Les13 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).

Les13 Dit is een herhalingsles. This is a review lesson.

Les13 In deze les oefenen we zinnen met de grammatica In this lesson we practise sentences with the grammar

Les13 van de eerste 20 lessen van #dutchgrammar from the first 20 lessons of #dutchgrammar



Les13 over het zelfstandig naamwoord, about the noun,

Les13 het lidwoord, the article,

Les13 het persoonlijk voornaamwoord, the personal pronoun,

Les13 het werkwoord, the verb,

Les13 de woordvolgorde, the word order,

Les13 het vraagwoord, the question word,

Les13 het bijvoeglijk naamwoord, the adjective,

Les13 de getallen en het rangtelwoord, the numbers and the ordinal number,

Les13 het meervoud, the plural,

Les13 het bezittelijk voornaamwoord, the possessive adjective,

Les13 het aanwijzend voornaamwoord the demonstrative pronoun

Les13 en de voorzetsels. and the prepositions.

Les13 Vandaag gaan Martin, Marieke en Gianluca Today, Martin, Marieke and Gianluca are going

Les13 naar het café. to the cafe.

Les13 In het café gaan ze voetbal kijken. They are going to watch football in the cafe.

Les13 Ze staan op straat voor de flat van Martin. They are on the street in front of Martin’s flat.

Les13 ‘Is het ver naar het café?’, vraagt Marieke. Marieke asks: ‘Is it far to the cafe?’

Les13 Nee. No.

Les13 Het is niet zo ver: 5 minuutjes. It is not very far: 5 minutes.

Les13 Hoe moeten we lopen? Which way should we walk?

Les13 Eerst lopen we rechtdoor. First we walk straight ahead.

Les13 Dan gaan we de tweede straat naar links. Then at the second street we go left.

Les13 En dan meteen naar rechts. And then immediately right.

Les13 Het café zit op het einde van die straat. The cafe is at the end of that street.

Les13 Daar is het café. There is the cafe.

Les13 In het café is het niet druk. It’s not crowded inside the cafe.

Les13 ‘Het is hier rustig’, zegt Marieke. Marieke says: ‘It’s quiet here’.

Les13 ‘Hmmm …’, zegt Martin. Martin says: ‘Hmmm …’

Les13 Normaal zijn hier altijd veel mensen. There are normally a lot of people here.

Les13 Vooral bij een voetbalwedstrijd. Especially for a football match.

Les13 Wanneer begint de wedstrijd? When does the match start?

Les13 Om 9 uur. At 9 o’clock.

Les13 De achtste finale van de Champions League. The eighth final of the Champions League.

Les13 Welke clubs spelen tegen elkaar? Which clubs are playing against each other?

Les13 Ajax speelt thuis tegen AC Milaan. Ajax is playing at home against AC Milan.

Les13 Aha… dan zit iedereen natuurlijk in het stadion! Aha… well then everybody is watching in the stadium!

Les13 Dat is hier toch vlakbij? That’s nearby isn’t it?

Les13 ‘Ja’, zegt Martin. Martin says: ‘Yes’.

Les13 Dat is 10 minuutjes fietsen. That is a 10 minute bike ride.

Les13 ‘Voor wie ben jij?’, vraagt Marieke aan Martin. Marieke asks Martin: ‘Who are you supporting?’

Les13 Voor Ajax natuurlijk! Ajax of course!

Les13 En voor wie ben jij? And who are you supporting?

Les13 Ook voor Ajax. Ajax as well.

Les13 Ook voor Ajax? Ajax as well?

Les13 Jij komt toch uit Milaan? You are from Milan aren’t you?

Les13 Ja, ik kom uit Milaan, Yes, I am from Milan,

Les13 maar ik ben een supporter van Inter! but I am a fan of Inter!

Les13 En daarom ben ik altijd tegen AC Milaan. And that’s why I never support AC Milan.

Les13 En jij Marieke? And what about you Marieke?

Les13 Ik ben voor AC Milaan! I am supporting AC Milan!

Les13 Huh? Huh?

Les13 Maar Ajax is toch een Nederlandse club? But Ajax is a Dutch club, isn’t it?

Les13 Ja, maar ik kom uit Rotterdam. Yes, but I am from Rotterdam.

Les13 Ik ben voor Feijenoord. I support Feijenoord.

Les13 En dus ben ik tegen Ajax! So I don’t support Ajax!

Les13 Nou Marieke, dat vind ik niet leuk! Well Marieke, I don’t like that!

Les13 Tsja… vrouwen en voetbal… Well… women and football…

Les13 dat gaat niet samen Martin… don’t go together Martin…

Les13 Hmmm ?!?! Hmmm ?!?!

Les13 Oeps, het is niet meer zo gezellig. Ouch, it’s not pleasant anymore.

Les13 Martin is boos op Marieke. Martin is angry at Marieke.

Les13 En Marieke is boos op Gianluca. And Marieke is angry at Gianluca.

Les13 Hoe gaat dat verder? How will that continue?

Les13 Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’. We’ll see that next time on ‘Heb je zin?’.

Les13 Tot ziens! See you later!

Les14 Hallo. Hello.



Les14 Mijn naam is Bart de Pau, online docent Nederlands. My name is Bart de Pau, online teacher of Dutch.

Les14 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).

Les14 Dit is een herhalingsles. This is a revision lesson.

Les14 In deze les oefenen we Nederlandse zinnen In this lesson we’ll practise sentences in Dutch

Les14 met de grammatica with the grammar

Les14 van #dutchgrammar les 1 tot en met 20. from #dutchgrammar lesson 1 to 20.

Les14 Martin, Marieke en Gianluca zitten in de kroeg. Martin, Marieke and Gianluca are in the pub.

Les14 Ze gaan voetbal kijken. They are going to watch football.

Les14 Vandaag is de achtste finale van de Champions League Today is the eighth final of the Champions League

Les14 tussen Ajax en AC Milaan. between Ajax and AC Milan.

Les14 Martin en Gianluca zijn voor Ajax, Martin and Gianluca are supporting Ajax,

Les14 maar Marieke is voor AC Milaan. but Marieke is supporting AC Milan.

Les14 Daarom is Martin boos op Marieke. That’s why Martin is angry at Marieke.

Les14 En Marieke is boos op Gianluca And Marieke is angry at Gianluca

Les14 door een foute opmerking. because of an inappropriate remark.

Les14 Marieke, ik vind het niet leuk. Marieke, I don’t like it.

Les14 We gaan samen naar de markt. We go together to the market.

Les14 Je komt bij mij eten. You come over to me to have dinner.

Les14 Ik laat je mijn huis zien. I show you my house.

Les14 We eten samen ‘vlaflip’. We eat ‘vlaflip’ together.

Les14 Ik neem je mee naar de kroeg. I take you to the pub.

Les14 Allemaal erg gezellig, All very nice,

Les14 maar nu ben je tegen mijn club Ajax. but now you are not going to support my club Ajax.

Les14 Ja, sorry Martin. Yes, sorry Martin.

Les14 Ik haat Ajax. I hate Ajax.

Les14 Maar waarom? But why?

Les14 Deze wedstrijd is tussen een Nederlandse This match is between a Dutch

Les14 en een buitenlandse club. and a foreign club.

Les14 Dan ben je toch voor de Nederlandse club? Then you should support the Dutch club, shouldn’t you?

Les14 Sorry Martin. Sorry Martin.

Les14 Ik ben voor Feyenoord, dus ik haat Ajax. I support Feyenoord, so I hate Ajax.

Les14 Ik ben altijd voor de ploeg die tegen Ajax speelt. I always support the team that plays against Ajax.

Les14 Hmmm… Hmmm…

Les14 Ik vind dat een beetje raar. I think that’s a bit strange.

Les14 Gianluca is toch ook voor Ajax. Gianluca is also supporting Ajax, isn’t he?

Les14 Hij is voor Inter Milaan. He supports Inter Milan.

Les14 Dus is hij tegen AC Milaan. So he doesn’t support AC Milan.

Les14 Daarom is hij voor Ajax. That’s why he is supporting Ajax.

Les14 Hhhh… Hhhh…

Les14 Tijd voor een biertje! Time for a beer!

Les14 Goed idee. Good idea.

Les14 OK. OK.

Les14 Mag ik drie biertjes alsjeblieft? May I have three beers please?

Les14 Natuurlijk. Of course.

Les14 Alsjeblieft. Here you are.

Les14 Nou, proost! Well, cheers!

Les14 Proost! Cheers!

Les14 Proost! Cheers!

Les14 De wedstrijd begint. The match begins.

Les14 Marieke, Gianluca en Martin Marieke, Gianluca and Martin

Les14 kijken de wedstrijd tot het einde. watch the match until the end.

Les14 AC Milaan wint de wedstrijd. AC Milan wins the match.

Les14 Marieke is blij. Marieke is happy.

Les14 Ajax verliest, dus Martin is verdrietig. Ajax loses, so Martin is sad.

Les14 Ze drinken nog een biertje. They drink another beer.

Les14 En nog eentje… And another one…

Les14 En nog eentje… And one more…

Les14 En nog eentje… And one more…

Les14 En dan zegt Gianluca tegen Marieke… And then Gianluca says to Marieke…

Les14 Wat heb je mooie ogen! What a beautiful eyes you have!

Les14 Jij bent toch docent Nederlands? You are a Dutch teacher, aren’t you?

Les14 Kun je lesgeven aan mij? Could you teach me?

Les14 Mijn Nederlands is nog niet zo goed. My Dutch isn’t that good yet.

Les14 ‘Hmm…’, zegt Marieke… Marieke say: ‘Hmm…’

Les14 Waar? Where?

Les14 Ehm… bij mij thuis… Ehm… at my home…



Les14 Wanneer? When?

Les14 Misschien nu? What about now?

Les14 Martin wordt een beetje jaloers… Martin gets a bit jealous…

Les14 Hoe laat moet je de trein naar Rotterdam hebben? When do you need to get the train to Rotterdam?

Les14 vraagt hij aan Marieke. he asks Marieke.

Les14 Eh, de laatste trein gaat om twaalf uur. Eh, the last train goes at twelve o’clock.

Les14 Nou… dat is over een half uur. Well… that’s in half an hour.

Les14 Dan moet je opschieten. Then you’ll need to hurry.

Les14 Oh, is het al zo laat? Oh, is it that late already?

Les14 Eh… hoe loop ik naar het station? Eh… how do I walk to the railway station?

Les14 Als je buiten komt, ga je naar rechts. When you come out, go to the right.

Les14 Dan loop je steeds rechtdoor. Then keep walking straight on.

Les14 Bij de kerk ga je naar links. At the church you go left.

Les14 Dan loop je weer rechtdoor. Then you walk straight on again.

Les14 En dan kom je vanzelf bij het station. And then you’ll come right to the station.

Les14 Eh… loop je niet even met mij mee? Oh… aren’t you walking with me?

Les14 Ik ben een beetje moe. I am a bit tired.

Les14 Ik ga slapen. I’m going to sleep.

Les14 ‘Eh… ik kan wel met je meelopen’, zegt Gianluca. Gianluca says: ‘Eh… I can walk with you’.

Les14 Ja graag. Yes please.

Les14 Marieke en Gianluca lopen naar het station. Marieke and Gianluca walk to the station.

Les14 Martin gaat naar huis. Martin goes home.

Les14 Hoe gaat dat verder? How will that continue?

Les14 Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’. We’ll see that next time on ‘Heb je zin?’.

Les14 Tot dan! See you then!

Les15 Hallo. Hello.

Les15 Mijn naam is Bart de Pau, online docent Nederlands. My name is Bart de Pau, online teacher of Dutch.

Les15 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).

Les15 Wanneer gebruiken we wel een lidwoord When do we use an article

Les15 en wanneer niet? and when don’t we?

Les15 Soms gebruiken we in het Nederlands een lidwoord Sometimes we do use an article in Dutch

Les15 maar niet in het Engels. but not in English.

Les15 Zoals in deze zin. Like in this sentence.

Les15 Maar andersom kan ook! But the other way around is possible as well!

Les15 In deze les oefenen we Nederlandse zinnen In this lesson we’ll practise sentences in Dutch

Les15 met de grammatica van #dutchgrammar les 21 with the grammar from #dutchgrammar lesson 21

Les15 over het lidwoord. about the article.

Les15 Marieke en Gianluca lopen naar het station. Marieke and Gianluca walk to the railway station.

Les15 Het is al laat. It’s late already.

Les15 Bedankt dat je me naar het station brengt. Thank you for bringing me to the railway station.

Les15 ‘Geen probleem’, zegt Gianluca. Gianluca says: ‘No problem’.

Les15 Ik vind het wel gezellig. I think it is sociable.

Les15 En jij bent een mooie vrouw! And you are a beautiful woman!

Les15 Nou nou… Well well…

Les15 Marieke moet blozen. Marieke blushes.

Les15 Ze vindt de aandacht van Gianluca wel leuk. She quite likes the attention from Gianluca.

Les15 Vertel eens iets over jezelf. Tell me something about yourself.

Les15 Eh, wat wil je weten? Eh, what do you want to know?

Les15 Waarom ben je in Nederland? Why are you in the Netherlands?

Les15 Voor mijn werk. For my job.

Les15 Oh ja? Wat doe je? Really? What do you do?

Les15 Ik ben dokter. I am a doctor.

Les15 Dokter? A doctor?

Les15 Wauw… Wow…

Les15 Ik ben cardioloog in het AMC. I am a cardiologist in the AMC 

Les15 Je bent cardioloog… You are a cardiologist…

Les15 Oh… Ik ben onder de indruk. Oh… I am impressed.

Les15 En je bent Italiaan? And you are an Italian?

Les15 Ja, ik ben Italiaan, Yes, I am an Italian,

Les15 maar ik ben ook Amerikaan. but I am an American too.

Les15 Heb je 2 nationaliteiten? Do you have 2 nationalities?

Les15 Ja, inderdaad. Yes, indeed.

Les15 Mijn vader is Italiaan My father is an Italian

Les15 en mijn moeder komt uit de Verenigde Staten. and my mother is from the United States.

Les15 En wat zijn je hobby’s? And what are your hobbies?

Les15 Mijn hobby’s… My hobbies …



Les15 Ehh… voetbal kijken en koffie drinken… Ehh… watching football and drinking coffee…

Les15 Koffie drinken? Drinking coffee?

Les15 Koffie drinken met een mooie vrouw… Drinking coffee with a beautiful woman…

Les15 Marieke moet lachen… Marieke has to laugh…

Les15 Ah, natuurlijk, zoals een echte Italiaan. Well, of course, like a real Italian.

Les15 En jij bent docent Nederlands? And you are a teacher of Dutch?

Les15 Ja, ik ben docent Nederlands in Rotterdam. Yes, I am a teacher of Dutch in Rotterdam.

Les15 Geef je ook privéles? Do you also give private lessons?

Les15 Ja, ik geef soms privéles bij expats thuis. Yes, I give private lessons to expats at their home.

Les15 Je bent echt mooi. You are really beautiful.

Les15 Wil je mij ook privéles geven? Do you want to give private lessons to me as well?

Les15 Eh… heb je een vriendin? Eh… do you have a girlfriend?

Les15 Niet hier. Not here.

Les15 Niet hier? Not here?

Les15 Wat bedoel je? What do you mean?

Les15 Je hebt zeker een vriendin in ItaliÎ… You probably have a girlfriend in Italy, haven’t you?

Les15 Hmmmm…. Ummmm….

Les15 Eh… nee, dat bedoel ik niet… Eh… no, that’s not what I mean…

Les15 Mijn Nederlands is niet zo goed… My Dutch isn’t that good…

Les15 Ik snap het verschil niet… vriend of vriendin… I don’t understand the difference… friend or girlfriend…

Les15 Jaja… Right…

Les15 Voor Marieke is het een afknapper. For Marieke it’s a letdown.

Les15 Ze zijn bijna bij het station. They are close to the station.

Les15 ‘Over 2 minuten gaat mijn trein’, zegt Marieke. Marieke says: ‘My train goes in 2 minutes’.

Les15 Ik moet rennen… doei!!!! I need to run… bye!!!!

Les15 Marieke rent naar de trein. Marieke is running to the train.

Les15 Gianluca blijft achter. Gianluca stays behind.

Les15 Hmmm, dan ga ik maar een kopje koffie drinken. Hmmm, well then I’ll have a cup of coffee.

Les15 Dat was de les van vandaag. That was today’s lesson.

Les15 Ben je al abonnee van mijn kanaal op Youtube? Are you already a subscriber of my channel on Youtube?

Les15 Als je op abonneren [subscribe] klikt, If you click on ‘subscribe’,

Les15 dan krijg je elke week nieuwe lessen! then you will get new lessons every week!

Les15 Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’. See you next time at ‘Heb je zin?’.

Les16 Hallo. Hello.

Les16 Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.

Les16 Ik ben online docent Nederlands. I am an online teacher of Dutch.

Les16 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).

Les16 Vandaag oefenen we zinnen met de grammatica Today we’ll practise sentences with the grammar

Les16 van #dutchgrammar les 22 from #dutchgrammar lesson 22

Les16 over welk, elk en ieder. about which, every and each.

Les16 Marieke is weer thuis in Rotterdam, Marieke is home again in Rotterdam,

Les16 na een avondje in Amsterdam. after an evening in Amsterdam.

Les16 De volgende ochtend belt Martin. The next morning Martin calls.

Les16 Met Marieke. Marieke speaking.

Les16 Eh… met Martin. Eh… it’s Martin.

Les16 Dag Martin. Hi Martin.

Les16 Eh Marieke… sorry van gisteravond. Eh Marieke… sorry about last night.

Les16 Oh, geen probleem. Oh, no problem.

Les16 Eh… en hoe was het met Gianluca? Eh… and how did it go with Gianluca?

Les16 Goed hoor. Oh fine.

Les16 Erg gezellig! Really pleasant!

Les16 Wat bedoel je met ‘erg gezellig’? What do you mean by ‘really pleasant’?

Les16 Gianluca is een leuke jongen. Gianluca is a nice guy.

Les16 Eh… Uh…

Les16 Maar net als iedere Italiaanse man… But just like every Italian man…

Les16 Ze proberen het elke keer They try it every time

Les16 bij elke vrouw. with every woman.

Les16 Maar ik ben gewoon thuis in Rotterdam! But I am home as usual in Rotterdam!

Les16 Zonder Gianluca? Without Gianluca?

Les16 Ja Martin, zonder Gianluca. Yes Martin, without Gianluca.

Les16 Pfff… Phew…

Les16 Marieke, ik heb een vraag. Marieke, I’ve got a question.

Les16 Ik heb een buitenlandse vriend. I have a foreign friend.

Les16 Weer een Italiaan? Another Italian?

Les16 Nee, een Zweed. No, a Swede.

Les16 Hij komt ieder jaar naar Nederland. He visits the Netherlands every year.



Les16 Elke zomer. Every summer.

Les16 Deze zomer wil hij This summer he would like

Les16 een intensieve cursus Nederlands doen. to do an intensive Dutch course.

Les16 Heb je een suggestie voor hem? Do you have a suggestion for him?

Les16 Ik geef iedere zomer een cursus Nederlands I teach a Dutch course every summer

Les16 tijdens de ‘Summer School’. with the ‘Summer School’.

Les16 Dat is erg leuk. That is really fun.

Les16 Welke zomerschool is dat? Which summer school is that?

Les16 De ‘Dutch Summer School’. The ‘Dutch Summer School’.

Les16 Cursisten komen uit de hele wereld. The course participants are from all over the world.

Les16 Welke niveaus? Which levels?

Les16 Bijna elk niveau, van beginner tot gevorderd. Almost every level, from beginner to advanced.

Les16 Welk niveau heeft jouw vriend? What level is your friend?

Les16 Hij is een beginner. He is a beginner.

Les16 Waar is die zomerschool? Where is that summer school?

Les16 De Dutch Summer School heeft 2 lokaties: The Dutch Summer School has 2 locations:

Les16 in Amsterdam en in Drenthe. in Amsterdam and in Drenthe.

Les16 En waar geef jij les? And where do you teach?

Les16 Ik geef les in Drenthe. I teach in Drenthe.

Les16 Ik zit het hele jaar in de stad. I am in the city the whole year.

Les16 Dus in de zomer wil ik naar het platteland. So in summer I want to go to the countryside.

Les16 Welke lokatie is goed voor mijn vriend? Which location is good for my friend?

Les16 Elke lokatie is goed. Either location is good.

Les16 Iedere cursist kan kiezen: de stad of de natuur. Each course participant can choose: city or nature.

Les16 Wat vindt jouw vriend leuk? What does your friend like?

Les16 Hij houdt van de natuur… He likes nature…

Les16 … en vooral van barbecueÎn. … and especially: barbecues.

Les16 Dan is Drenthe iets voor hem! Then Drenthe is for him!

Les16 Dankjewel Marieke voor het advies. Thank you Marieke for the advice.

Les16 Ik ga het aan hem vertellen! I’m going to tell him!

Les16 Graag gedaan. You’re welcome.

Les16 Dag Marieke. Bye Marieke.

Les16 Dag Martin. Bye Martin.

Les16 Gelukkig gaat het weer goed Fortunately it’s going well again

Les16 tussen Martin en Marieke. between Martin and Marieke.

Les16 In de volgende les In the next lesson

Les16 zien we de de Zweedse vriend van Martin. we’ll see Martin’s Swedish friend.

Les16 Hij gaat een zomercursus boeken. He is going to book a summer course.

Les16 Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’. See you next time at ‘Heb je zin?’.

Les17 Hallo. Hello.

Les17 Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.

Les17 Ik ben online docent Nederlands. I am an online teacher of Dutch.

Les17 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).

Les17 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we will practise sentences in Dutch

Les17 met woorden with words

Les17 die te maken hebben met het onderwerp ‘vakantie’ that are related to the subject ‘vacation’

Les17 en de grammatica van #dutchgrammar les 23 and the grammar from #dutchgrammar lesson 23

Les17 over het onbepaald voornaamwoord. about the indefinite pronoun.

Les17 Luister goed naar de volgende woorden: Listen well to the following words:

Les17 ooit en nooit ever and never

Les17 iets en niets something and nothing

Les17 iemand en niemand somebody and nobody

Les17 ergens en nergens somewhere and nowhere

Les17 Martin belt zijn vriend Lars. Martin is calling his friend Lars.

Les17 Lars woont in Zweden. Lars lives in Sweden.

Les17 HallÂ (‘Hello’ in Swedish)

Les17 [Hello, this is Martin from Amsterdam.] Hello, this is Martin from Amsterdam.

Les17 Hoi Martin. Hi Martin.

Les17 Met Lars. It’s Lars.

Les17 Hoe gaat het met jou? How are you?

Les17 Hoi Lars. Hi Lars.

Les17 Met mij gaat het goed. I’m fine.

Les17 Maar eh… spreek je al een beetje Nederlands? But eh… do you already speak a bit of Dutch?

Les17 Ja Martin. Yes Martin.

Les17 Ik doe een online cursus. I’m doing an online course.

Les17 Ik ken al veel theorie en woorden, I already know a lot of theory and words,



Les17 maar spreken en luisteren is erg moeilijk. but speaking and listening is very difficult.

Les17 Ik ken hier niemand die Nederlands spreekt. I don’t know anybody who speaks Dutch here.

Les17 Ik kan dus nooit oefenen. So I can never practise.

Les17 Daarom wil ik ooit ergens in Nederland That’s why I would like to do a course one day

Les17 een cursus doen. somewhere in the Netherlands.

Les17 Graag in de zomer. Preferably in summer.

Les17 Dan heb ik vakantie. I have my holiday then.

Les17 Weet jij iets? Do you know of anything?

Les17 Ja. Yes.

Les17 Ik ken iemand. I know somebody.

Les17 Zij heet Marieke. Her name is Marieke.

Les17 Ze is docente Nederlands. She is a teacher of Dutch.

Les17 Zij geeft in de zomer les op de ‘Dutch Summer School’. In summer, she teaches at the ‘Dutch Summer School’.

Les17 Zij vindt het erg leuk. She likes it a lot.

Les17 Daar zijn veel studenten uit de hele wereld. There are many students from all over the world.

Les17 Waar is dat? Where is that?

Les17 Deze zomerschool heeft twee lokaties: This summer school has two branches:

Les17 In Amsterdam In Amsterdam

Les17 en op een vakantiepark ergens in de provincie Drenthe. and at a resort somewhere in the province of Drenthe.

Les17 Je hebt de keuze: de stad of het platteland. You have a choice: the city or the country side.

Les17 Ik hou van de natuur. I like nature.

Les17 Dat weet je. You know that.

Les17 Daarom ga ik nooit op vakantie naar een stad. That’s why I never go on holiday to a city.

Les17 Elke zomer ga ik kamperen. I go camping every summer.

Les17 Lekker barbecueÎn! I love having barbecues!

Les17 Maar dit jaar wil ik iets anders. But this year I want something different.

Les17 Een andere bestemming. Another destination.

Les17 Ik heb geen zin in een strandvakantie. I don’t feel like going on a beach holiday.

Les17 Maar een taalreis naar het buitenland But a language holiday abroad

Les17 en studeren in de natuur… and studying in nature…

Les17 Dat klinkt erg goed! That sounds really good!

Les17 En ik wil ooit goed Nederlands spreken. And someday I want to speak Dutch well.

Les17 Waar vind ik informatie over deze cursus? Where can I find information about this course?

Les17
Op de website www.dutchsummerschool.nl staat meer informatie. You can find more information on the website [see above].

Les17 Ik ga meteen boeken! I’m going to book straight away!

Les17 Oh dat is leuk. Oh that’s good.

Les17 Misschien kom ik dan ook een paar dagen naar Drenthe. Maybe I will go to Drenthe for a few days then too.

Les17 Om jou te bezoeken… To visit you…

Les17 en Marieke… and Marieke…

Les17 Eh… Martin… Eh… Martin…

Les17 Die Marieke… is dat jouw vriendin? That Marieke… is that your girlfriend?

Les17 Eh nee… Eh no…

Les17 Maar misschien ooit wel… But maybe one day she will be…

Les17 Dat was de les van vandaag. That was today’s lesson.

Les17 Tot de volgende keer, See you next time,

Les17 bij een nieuwe les van ‘Heb je zin?’. with a new lesson of ‘Heb je zin?’.

Les17 Doei! Bye!

Les18 Hallo. Hello.

Les18 Ik ben Bart de Pau, online docent Nederlands. I am Bart de Pau, online teacher of Dutch.

Les18 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les18 Vandaag oefenen we zinnen Today we’ll practise sentences

Les18 met woorden die te maken hebben met het onderwerp with words related to the subject of

Les18 ‘reserveren op internet’ ‘making a reservation on the internet’

Les18 en we oefenen de grammatica and we’ll practise the grammar

Les18 van #dutchgrammar les 24 from #dutchgrammar lesson 24

Les18 over woordvolgorde about word order

Les18 en bijwoordelijke bepalingen van plaats en tijd. and adverbial clauses of place and time.

Les18 Dit is Lars. This is Lars.

Les18 Lars is een vriend van Martin. Lars is a friend of Martin’s.

Les18 Hij woont in Zweden. He lives in Sweden.

Les18 Lars leert Nederlands. Lars is learning Dutch.

Les18 Lars gaat een cursus in Nederland boeken. Lars is going to book a course in the Netherlands.

Les18 Hij zit op de website van de Dutch Summer School. He is looking at the Dutch Summer School website.

Les18 Lars heeft nog een paar vragen en belt de organisatie. Lars still has a few questions and calls the organisation.

Les18 BLC Language Courses, met Bart. BLC Language Couses, Bart speaking.



Les18 Hallo, ik ben Lars uit Malmˆ in Zweden. Hello, I am Lars from Malmˆ in Sweden.

Les18 Dag Lars, waarmee kan ik je helpen? Hi Lars, how can I help you?

Les18 Ik wil volgend jaar in de zomer I would like to do a Dutch course next year

Les18 in de eerste helft van juli een cursus Nederlands doen. in the summer in the first half of July.

Les18 Maar ik heb nog een paar vragen. But I still have a few questions.

Les18 Geen probleem. No problem.

Les18 Ik beantwoord graag al jouw vragen. I’ll answer all your questions with pleasure.

Les18 Mijn eerste vraag: waar is de cursus op het platteland? My first question: where is the countryside based course?

Les18 Die cursus is op een vakantiepark That course is at a holiday park

Les18 op tien kilometer van treinstation Beilen 10 kilometers from Beilen railway station

Les18 in de provincie Drenthe. in the province of Drenthe.

Les18 Hoeveel kost een cursus? How much does a course cost?

Les18 De prijzen van de cursus staan op de website. The prices of the course are on the website.

Les18 Maar hoe weet ik het totaalbedrag inclusief huisvesting? But how do I know the total fee including accommodation?

Les18 Klik op de knop ‘prijscalculatie’ Click on the button ‘price calculation’

Les18 rechtsboven op de website. in the upper right corner of the website.

Les18 Je moet nu het formulier invullen. Now you will need to complete the form.

Les18 Dan krijg je een offerte met totaalbedrag per e-mail. Then you will get a quotation by e-mail with the total fee.

Les18 OK. OK.

Les18 En hoe boek ik de cursus? And how do I book the course?

Les18 Boeken is eenvoudig: Booking is easy:

Les18 gewoon klikken op de link in het mailtje… just click on the link in the e-mail…

Les18
en dan weer alles invullen en de reservering bevestigen. and then complete the form again and confirm the reservation.

Les18 OK. OK.

Les18 En hoe betaal ik? And how do I pay?

Les18 Betalen kan online You can pay online

Les18 met een creditcard of met iDeal. with a creditcard or with iDeal.

Les18 Wat is iDeal? What is iDeal?

Les18 iDeal is een betaalmethode van Nederlandse banken. iDeal is a method of payment from Dutch banks.

Les18 Heb je een Nederlandse bankrekening? Do you have a Dutch bank account?

Les18 Eh… nee. Eh… no.

Les18 Dan zijn er 2 opties: Then there are 2 options:

Les18 creditcard of bankoverschrijving. creditcard or bank transfer.

Les18 Ik heb een creditcard. I’ve got a creditcard.

Les18 Heeft jouw creditcard een 3-D secure code? Does your creditcard have a 3-D secure code?

Les18 Zijn dat de 3 cijfers op de achterkant van de creditcard? Are those the 3 digits at the back of the creditcard?

Les18 Nee. No.

Les18 Dat is de CVC code. That is the CVC code.

Les18 De 3-D secure code The 3-D secure code

Les18 is niet hetzelfde als de CVC code. is not the same as the CVC code.

Les18 De 3-D secure code is een extra verificatie. The 3-D secure code is an extra authentication.

Les18 In sommige landen, zoals de Verenigde Staten, In some countries, like the United States,

Les18 hebben veel creditcards geen 3-D secure code. many creditcards don’t have a 3-D secure code.

Les18 In Nederlandse webwinkels kun je niet betalen On Dutch webshops you can’t pay

Les18 zonder die 3-D secure code. without that 3-D secure code.

Les18 OK. OK.

Les18 Alles is duidelijk. Everything is clear.

Les18 Dankjewel. Thank you.

Les18 Ik ga de cursus boeken. I will book the course.

Les18 Tot in de zomer! See you in the summer!

Les18 Dag! Bye!

Les18 In de volgende aflevering gaat Lars naar Nederland. In the next episode Lars goes to the Netherlands.

Les18 Dan praten we over reizen en het openbaar vervoer. Then we’ll talk about travelling and public transport.

Les18 Tot dan! See you then!

Les18 bij een nieuwe les van ‘Heb je zin?’. with a new lesson of ‘Heb je zin?’.

Les18 Doei! Bye!

Les19 Hallo. Hello.

Les19 Mijn naam is Bart de Pau, online docent Nederlands. My name is Bart de Pau, online teacher of Dutch.

Les19 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les19 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise sentences in Dutch

Les19 met de grammatica van #dutchgrammar les 25 with the grammar from #dutchgrammar lesson 25

Les19 over negatie. about negation.

Les19 En deze aflevering bevat woorden And this episode contains words

Les19 die te maken hebben met het thema: ‘reizen’. that have to do with the subject: ‘travelling’.

Les19 Dit is Lars. This is Lars.



Les19 Lars reist vandaag van Zweden naar Nederland. Lars is traveling from Sweden to the Netherlands today.

Les19 Hij reist niet met de auto. He is not traveling by car.

Les19 Hij heeft geen auto. He has no car.

Les19 Hij reist met het vliegtuig. He is traveling by plane.

Les19 Om 12 uur landt hij op Schiphol. At 12 o’clock he lands at Schiphol.

Les19 Dat is het vliegveld van Amsterdam. That is the airport for Amsterdam.

Les19 Hij gaat van het vliegveld met de trein naar Drenthe. He will go from the aiport to Drenthe by train.

Les19 Lars heeft nog geen kaartje voor de trein. Lars has no train ticket yet.

Les19 Hij staat bij de automaat. He’s at the ticket machine.

Les19 Hij begrijpt het niet. He doesn’t understand it.

Les19 Eh… Uh…

Les19 Heb je hulp nodig? Do you need help?

Les19 zegt de man achter hem. says the man behind him.

Les19 Eh ja, ik moet naar Drenthe. Eh yes, I need to go to Drenthe.

Les19 Ik wil een kaartje voor de trein. I want to buy a ticket for the train.

Les19 Ik weet niet welk kaartje. I don’t know which ticket.

Les19 Voor het openbaar vervoer in Nederland, For public transport in the Netherlands,

Les19 heb je een ‘OV-chipkaart’ nodig. you need an ‘OV-chipkaart’. (OV = public transport)

Les19 Met die kaart betaal je in de trein, You use that card to pay on the train,

Les19 de metro, de tram en de bus. the metro, the tram and the bus.

Les19 Lars heeft nog geen OV-chipkaart. Lars has no OV-chipkaart yet.

Les19 Eh… hoe werkt dat? Uh… how does this work?

Les19 Eerst koop je een anonieme OV-chipkaart. First you buy an anonymous OV-chipkaart.

Les19 Anoniem? Anonymous?

Les19 Ja, op een anonieme OV-chipkaart Yes, on an anonymous OV-chipkaart

Les19 staat geen foto en geen naam. there is no picture and no name.

Les19 Deze automaat verkoopt anonieme OV-chipkaarten. This machine sells anonymous ‘OV-chipkaarten’.

Les19 OK. OK.

Les19 En dan? And then?

Les19 Daarna moet je het saldo opwaarderen. Then you need to load credit onto the card.

Les19 Saldo opwaarderen? Load credit onto the card?

Les19 Jazeker. Yes indeed.

Les19 Dan zet je bijvoorbeeld 50 of 100 euro tegoed Then you put for example 50 or 100 euros deposit

Les19 op de kaart. onto the card.

Les19 Dat kan met een creditcard. You can do that with a credit card.

Les19 En dan kan ik reizen met die kaart? And then can I travel with that card?

Les19 Ja, maar bij elke reis moet je inchecken. Yes, but with every trip you’ll need to check in.

Les19 En uitchecken. And check out.

Les19 Het bedrag van de reis gaat van je saldo af. The cost of the journey will be deducted from your balance.

Les19 Oh, nou… dat is niet makkelijk. Oh, well… that is not easy.

Les19
Nee, bij mijn eerste keer in Nederland was het ook niet makkelijk. No, it wasn’t easy the first time I was in the Netherlands either.

Les19 Maar als je het weet… dan is het niet moeilijk meer. But when you know it… then it’s not difficult anymore.

Les19 Ik ga ook naar Drenthe. I’m going to Drenthe as well.

Les19 Ga jij eerst met de trein naar Zwolle? Are you taking the train to Zwolle first?

Les19 Eh… ja. Eh… yes.

Les19 Dan kunnen we samen reizen. Then we can travel together.

Les19 Ik leer je inchecken en uitchecken. I will teach you to check in and check out.

Les19 ‘Dat is heel aardig’, zegt Lars. ‘That is very nice’, says Lars.

Les19 Hoe heet jij? What is your name?

Les19 Ik ben Soliman. I am Soliman.

Les19 Ik kom uit Egypte. I am from Egypt.

Les19 Ik ben Lars uit Zweden. I am Lars from Sweden.

Les19 Wat ga je in Drenthe doen? What are you going to do in Drenthe?

Les19 Een cursus Nederlands. A Dutch language course.

Les19 Echt waar? Really?

Les19 Dat is toevallig. What a coincidence.

Les19 Ik ook. Me too.

Les19 Bij de Dutch Summer School? At the Dutch Summer School?

Les19 Ja, inderdaad. Yes, indeed.

Les19 Wat leuk. How nice.

Les19 Dan kunnen we samen reizen tot de eindbestemming. Then we can travel together to the final destination.

Les19 Maak je geen zorgen! Don’t worry!

Les19 Ik weet de weg. I know the way.

Les19 Het is voor mij de tweede keer. It’s the second time for me.

Les19 Lars koopt de OV-chipkaart. Lars buys the OV-chipkaart.



Les19 Hij zet 50 euro tegoed op zijn kaart. He puts 50 euros deposit onto the card.

Les19 Samen met Soliman loopt hij naar de trein. Together with Soliman he walks to the train.

Les19 Ze checken in. They check in.

Les19 Hoe dat verder gaat, zien we de volgende keer We’ll see next time how that continues

Les19 bij ‘Heb je zin?’ on ‘Heb je zin?’

Les19 Tot dan! See you then!

Les20 Hallo. Hello.

Les20 Mijn naam is Bart de Pau, online docent Nederlands. My name is Bart de Pau, online teacher of Dutch.

Les20 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).

Les20 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise sentences in Dutch

Les20 met de grammatica van #dutchgrammar les 27 with the grammar from #dutchgrammar lesson 27

Les20 over de trappen van vergelijking. about degrees of comparison.

Les20 Lars en Soliman zitten in de trein. Lars and Soliman are on the train.

Les20 Ze reizen samen naar Drenthe. They are traveling together to Drenthe.

Les20 Ze kennen elkaar nog maar net. They have just met each other.

Les20 ‘Waarom leer je Nederlands?’, vraagt Lars. Lars asks: ‘Why are you learning Dutch?’

Les20 ‘Ik ben handelaar in groente en fruit’, zegt Soliman. ‘I am a fruit and vegetable trader’, says Soliman.

Les20 Wij verkopen veel fruit uit Egypte We sell a lot of fruit from Egypt

Les20 aan Nederlandse klanten. to Dutch customers.

Les20 Elk jaar meer. More every year.

Les20 We hebben ook Duitse klanten, We also have German customers,

Les20 maar het meeste gaat naar Nederland. but most goes to the Netherlands.

Les20 Ben je vaak in Nederland? Are you often in the Netherlands?

Les20 Ja, steeds vaker. Yes, more and more often.

Les20 En daarom wil ik beter Nederlands spreken. And that’s why I want to speak Dutch better.

Les20 Ons bedrijf groeit snel. Our company is growing fast.

Les20 We worden groter. We are getting bigger.

Les20 En Nederland is onze belangrijkste markt. And the Netherlands is our most important market.

Les20 Hmmm, interessant. Hmmm, interesting.

Les20 En waarom leer jij Nederlands? And why are you learning Dutch?

Les20 Ik vind talen leren leuk. I like learning languages.

Les20 Nederlands is een mooie taal. Dutch is a nice language.

Les20 Veel mensen vinden Frans een mooi taal, Many people consider French a beautiful language,

Les20 maar ik vind Nederlands mooier dan Frans. but I think Dutch is more beautiful than French.

Les20 Is het de mooiste taal die je kent? Is it the most beautiful language you know?

Les20 Nee, Fins is absoluut de mooiste taal. No, Finnish is absolutely the most beautiful language.

Les20 Maar die taal is ook veel moeilijker dan Nederlands. But that language is also more difficult than Dutch.

Les20 Misschien is Fins wel de moeilijkste taal Perhaps Finnish is the most difficult language

Les20 in de wereld. in the world.

Les20 Spreek je veel Fins? Do you speak Finnish a lot?

Les20 Nee, heel weinig. No, very little.

Les20 Vroeger een beetje. In the past a bit.

Les20 Maar de laatste tijd steeds minder. But recently less and less.

Les20 Waarom doe je de cursus in Drenthe Why are you doing a course in Drenthe

Les20 en niet in Amsterdam? and not in Amsterdam?

Les20 Ik ga liever naar Drenthe. I prefer going to Drenthe.

Les20 Het is daar rustig, dus je kunt beter studeren. It is quiet there, so you can study better.

Les20 Het is gezelliger, want iedereen woont bij elkaar. It is more sociable, because everyone lives together.

Les20 En de cursus in Drenthe is goedkoper And the course in Drenthe is cheaper

Les20 dan de cursus in Amsterdam. than the course in Amsterdam.

Les20 Ik hou van de natuur. I like nature.

Les20 Dat is voor mij de beste omgeving. For me that is the best environment.

Les20 Daarom is de cursus in Drenthe voor mij beter. That is why the course in Drenthe is better for me.

Les20
Klopt het dat de studenten in Drenthe veel barbecueÎn? Is it true that the students in Drenthe have a lot of barbecues?

Les20 Ja dat klopt! Yes that’s true!

Les20 Hoe weet je dat? How do you know that?

Les20 Ik heb die informatie van een vriend in Nederland. I got that information from a friend in the Netherlands.

Les20 Hij kent één van de docenten. He knows one of the teachers.

Les20 Zij heet Marieke. Her name is Marieke.

Les20 Ja, Marieke ken ik! Yes, I know Marieke!

Les20 Zij was mijn docent vorig jaar! She was my teacher last year!

Les20 Oh wat leuk. How nice.

Les20 Marieke houdt erg van barbecueÎn… Marieke likes having barbecues a lot…

Les20 en nog meer van een drankje bij de barbecue! but even more having a drink at the barbecue!

Les20 Hmmm… Hmmm…



Les20 Ik ben benieuwd. I’m curious.

Les20 Daar is station Zwolle. There is Zwolle station.

Les20 Hier moeten we overstappen We need to change here

Les20 op de trein naar Groningen. for the train to Groningen.

Les20 We zitten nu toch ook in de trein naar Groningen? But we are already on the train to Groningen now, aren’t we?

Les20 Ja, maar dit is een intercity. Yes, but this is an intercity train.

Les20 Die stopt niet overal. It doesn’t stop everywhere.

Les20
Daarom nemen we de ‘Sprinter’ naar Groningen. That’s why we are taking the ‘Sprinter’ (slow train) to Groningen.

Les20 Dat is een trein die bij elk station stopt. That’s a train that stops at every station.

Les20 OK. OK.

Les20 Dat was de les van vandaag. That was today’s lesson.

Les20 Begrijp je de trappen van vergelijking: Do you understand the degrees of comparison:

Les20 de vergrotende trap (comparatief) the comparative

Les20 en de overtreffende trap (superlatief)? and the superlative?

Les20 Kijk nog eens naar les 27 van #dutchgrammar. Watch #dutchgrammar lesson 27 again.

Les20 Heb je geen premium toegang tot #dutchgrammar, If you don’t have premium access to #dutchgrammar,

Les20 dan kun je deze les wel bekijken. you can still watch this specific lesson.

Les20 Les 27 is een gratis les. Lesson 27 is a free preview lesson.

Les20 Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’. See you next time on ‘Heb je zin?’.

Les20 Doei! Bye!

Les21 Hallo. Hello.

Les21 Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.

Les21 Ik ben online docent Nederlands. I am an online teacher of Dutch.

Les21 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood).

Les21 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise sentences in Dutch

Les21 met de grammatica van #dutchgrammar les 26 with the grammar from #dutchgrammar lesson 26

Les21 over vraagwoorden met ‘hoe’. about question words with ‘hoe’ (how).

Les21 Lars en Soliman staan op station Zwolle. Lars and Soliman are at Zwolle station.

Les21 Hier moeten ze overstappen op een andere trein. Here they have to change to another train.

Les21 ‘Naar welk perron moeten we?’, vraagt Lars. ‘Which platform do we need to go to?’, asks Lars.

Les21 ‘Naar spoor zeven’, zegt Soliman. ‘To platform seven’, says Soliman.

Les21 Hoe lang moeten we wachten? How long do we have to wait?

Les21 Niet zo lang. Not that long.

Les21 De trein naar Groningen komt zo. The train to Groningen will come soon.

Les21 Over twee minuten. In two minutes.

Les21 Maar twee minuten later… But two minutes later…

Les21 nog geen trein! no train yet!

Les21 Hmm… geen trein. Hmm… no train.

Les21 Hoe vaak gaat die trein? How often does that train go?

Les21 De Sprinter naar Groningen gaat twee keer per uur. The ‘Sprinter’ (slow train) to Groningen goes twice an hour.

Les21 OK… OK…

Les21 Dus dan moeten we misschien een half uurtje wachten. So then maybe we have to wait half an hour.

Les21 Gelukkig. Fortunately.

Les21 Daar komt de trein dan toch… There comes the train anyway…

Les21 met een beetje vertraging… with a bit of a delay…

Les21 vijf minuten later. five minutes later.

Les21 Lars en Soliman stappen in de trein. Lars and Soliman get on the train.

Les21 Hoe ver moeten we nog reizen? How far do we still have to travel?

Les21 Nog 38 minuten. Another 38 minutes.

Les21 Op het station van Beilen At Beilen station

Les21 stappen Lars en Soliman uit de trein. Lars and Soliman get off the train.

Les21 Ze zijn niet de enige. They are not the only ones.

Les21 Daar zien ze nog een paar mensen met een koffer. They see a few more people with suitcases.

Les21 Hallo! Hello!

Les21 Gaan jullie ook naar de Summer School? Are you going to the Summer School too?

Les21 Hoi! Hi!

Les21 Ja, inderdaad. Yes, indeed.

Les21 We wachten op de chauffeur. We are waiting for the driver.

Les21 Hoe lang moeten we wachten? How long do we have to wait?

Les21 ‘Oh’, zegt Soliman, ‘Oh’, says Soliman,

Les21 maak je maar geen zorgen! don’t worry!

Les21 De chauffeur komt altijd. The driver always comes.

Les21 Hij kan ieder moment hier zijn. He could be here any moment.

Les21 En inderdaad, daar komt een busje. And indeed, there comes a van.

Les21 Achter het busje rijdt een personenauto. There is a car driving behind the van.



Les21 Welkom in Drenthe! Welcome to Drenthe!

Les21 Hoeveel koffers hebben jullie? How many suitcases do you have?

Les21 Eh… één Uh… one

Les21 twee two

Les21 drie three

Les21 vier four

Les21 vijf five

Les21 OK. OK.

Les21 ‘Alle koffers in het busje’, zegt de chauffeur. ‘All suitcases in the van’, the driver says.

Les21 Eén persoon kan met mij mee. One person can come with me.

Les21 De rest kan in die auto. The others get in that car.

Les21 Lars stapt in het busje. Lars gets in the van.

Les21 Soliman en de andere studenten stappen in de auto. Soliman and the other students get in the car.

Les21 ‘Hoe ver is het rijden?’, vraagt Lars aan de chauffeur. ‘How far is it to drive?’, Lars asks the driver.

Les21 Van het station in Beilen tot het vakantiepark From Beilen station to the resort

Les21 is 10 minuutjes rijden. is a 10 minute drive.

Les21 Ze komen aan op het park. They arrive at the park.

Les21 ‘Zo’, zegt de chauffeur… ‘Right’, says the driver…

Les21 Jullie kunnen de sleutel ophalen bij de receptie. You can get the key at reception.

Les21 In de volgende les zien we de studenten bij de receptie. In the next lesson, we see the students at the reception.

Les21 Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’. See you next time at ‘Heb je zin?’.

Les21 Doei! Bye!

Les22 Ik ben Bart de Pau, online docent Nederlands. I am Bart de Pau, online teacher of Dutch.

Les22 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’.

Les22 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences

Les22 met de grammatica van #dutchgrammar les 28 with the grammar from #dutchgrammar lesson 28

Les22 over modale werkwoorden. about modal verbs.

Les22 En we gebruiken woorden die belangrijk zijn And we’ll use words that are important

Les22 in een gesprek bij de receptie in a conversation at the reception

Les22 van bijvoorbeeld een hotel of een vakantiepark. of, for example, a hotel or holiday park.

Les22 Lars, Soliman en de andere studenten Lars, Soliman and the other students

Les22 zijn net op het park. have just arrived at the park.

Les22 Ze lopen naar de receptie. They walk to reception.

Les22 Hallo. Hello.

Les22 Wij komen voor de Dutch Summer School. We’re here for the Dutch Summer School.

Les22
‘Welkom op ons vakantiepark’, zegt de vrouw achter de balie. ‘Welcome to our holiday park’, says the lady behind the counter.

Les22 Moeten wij hier zijn voor de sleutel? Should we get the key here?

Les22 Ja, jullie kunnen hier inchecken. Yes, you can check in here.

Les22 Wel graag één voor één. But one by one please.

Les22 ‘Dames eerst’, zegt Soliman. Soliman says: ‘Ladies first’.

Les22 Dankjewel. Thank you.

Les22 Ik ben Anika uit Polen. I am Anika from Poland.

Les22 Hallo Anika. Hello Anika.

Les22 Heb je een reservering voor een gedeelde kamer, Do you have a reservation for a shared room,

Les22 een eigen kamer a single room

Les22 of een studio? or a studio?

Les22 Een gedeelde kamer. A shared room.

Les22 De mevrouw kijkt op de lijst met namen. The lady looks at the list of names.

Les22 Wat is je achternaam? What is your surname?

Les22 Mijn achternaam is Zebrowski. My surname is Zebrowski.

Les22 Eh… Um…

Les22 ah hier… ah here…

Les22 Anika Zebrowski Anika Zebrowski

Les22 Alsjeblieft. Here you are.

Les22 Hier is je sleutel. Here is your key.

Les22 Je verblijft in huisje 65… You are staying in house number 65…

Les22 in een gedeelde kamer. in a shared room.

Les22 Mag ik weten met wie? May I know with whom?

Les22 ‘Met mij!’, grapt Lars. ‘With me!’, jokes Lars.

Les22 ‘Haha… dat wil ik niet’, zegt Anika. Anika says: ‘Haha… I don’t want that.’

Les22 Ik wil niet met een jongen op de kamer. I don’t want to share the room with a boy.

Les22 Nog niet. Not yet.

Les22 Nee hoor. No, don’t worry.

Les22 Op de gedeelde kamers: In the shared rooms:

Les22 meisjes bij meisjes girls are with girls



Les22 en jongens bij jongens. and boys with boys.

Les22 Je deelt je kamer met een meisje uit Amerika: Kathy. You are sharing your room with a girl from America: Kathy.

Les22 Zij is al op het park. She’s already at the park.

Les22 Moet ik nog een borg betalen? And do I have to pay a deposit?

Les22 Ja, iedereen moet 25 euro borg betalen. Yes, everybody has to pay a 25 euro deposit.

Les22 Die krijg je terug aan het einde van je verblijf. You’ll get it back at the end of your stay.

Les22 Maar dan moet het huisje wel netjes zijn! But then the house must be nice and tidy!

Les22 Moeten we alles schoonmaken? Do we have to we clean everything?

Les22 Tijdens het verblijf moeten jullie zelf zorgen You have to keep the house tidy yourself

Les22 dat het huisje netjes blijft. during your stay.

Les22 Onze medewerkers doen de eindschoonmaak. Our staff will clean at the end.

Les22 Maar het mag geen puinhoop zijn! But it must not be a mess!

Les22 Jullie moeten zelf alle afwas doen. You have to do all the dishes yourself.

Les22 En in het huisje mag geen afval achterblijven. And there should not be any rubbish left in the house.

Les22 Wat moeten we met het afval doen? What should we do with the rubbish?

Les22 Er staat een afvalcontainer vlakbij jullie huisjes. There is a rubbish container near your houses.

Les22 Daar kan het in. You can put it in there.

Les22 Waar kunnen we het beddegoed krijgen? Where can we get the bedding?

Les22 Dat krijg je van mij. You get it from me.

Les22 Een set met lakens. A set of sheets.

Les22 De dekens liggen in het huisje. The blankets are in the house.

Les22 Heb je zelf een handdoek? Do you have a towel with you?

Les22 Ja. Yes.

Les22 Ik heb zelf een handdoek. I have a towel.

Les22 Zoals in de instructies staat. Just as in the instructions.

Les22 Wil je verder nog iets weten? Is there anything else you want to know?

Les22 Eh… waar is mijn huisje? Uh… where is my house?

Les22 Dit is de plattegrond van het park. This is the map of the resort.

Les22 Wij zijn hier. We are here.

Les22 Als je buiten komt, ga je naar rechts. When you go outside, go to the right.

Les22 De weg over. Cross the street.

Les22 En dan loop je rechtdoor. And then walk straight ahead.

Les22 Hier zijn alle huisjes voor de studenten. All the houses for the students are here.

Les22 OK. OK.

Les22 Anika betaalt de 25 euro borg. Anika pays the 25 euro deposit.

Les22 En dan is de volgende student aan de beurt. And then it’s the next student’s turn.

Les22 Alle studenten checken in. All the students check in.

Les22 Eén voor één. One by one.

Les22 In de volgende les zien we hoe dat verder gaat. In the next lesson, we’ll see how the story continues.

Les22 Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’. See you next time at ‘Heb je zin?’.

Les22 Doei! Bye!

Les23 Hallo. Hello.

Les23 Mijn naam is Bart de Pau, online docent Nederlands. My name is Bart de Pau, online teacher of Dutch.

Les23 Dit is een nieuwe aflevering van ‘Heb je zin?’. This is a new episode of ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).

Les23 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences

Les23 met de grammatica van #dutchgrammar les 29 with the grammar from #dutchgrammar lesson 29

Les23 over het modale werkwoord ‘zullen’. about the modal verb ‘zullen’ (will, shall).

Les23 De studenten lopen van de receptie naar hun huisje. The students are walking from the reception to their house.

Les23 ‘Wat is het hier rustig!’, zegt Anika. Anika says: ‘It’s really quiet here!’

Les23 ‘Ja’, zegt Lars, Lars says: Yes,

Les23 hier zul je wel goed kunnen studeren. you should be able to study well here.

Les23 Daar komt een man. There is a man coming.

Les23 Hallo. Hello.

Les23 Welkom bij de Summer School. Welcome to the Summer School.

Les23 Mijn naam is Bart. My name is Bart.

Les23 Ah… Ah…

Les23 Ik herken je stem van de filmpjes. I recognise your voice from the videos.

Les23 Mijn naam is Jenn. My name is Jenn.

Les23 Hallo Jenn. Hello Jenn.

Les23 Aangenaam. Nice to meet you.

Les23 En mijn naam is Pablo. And my name is Pablo.

Les23 Dag Pablo. Hello Pablo.

Les23 Ik ben Anika. I am Anika.

Les23 Mij zul je nog wel kennen. You’ll probably remember me.

Les23 Natuurlijk Soliman. Of course Soliman.

Les23 Welkom. Welcome.



Les23 En ik ben Lars. And I am Lars.

Les23 Dag Lars. Hi Lars.

Les23 Beste studenten, Well students,

Les23 ik heb een idee. I’ve got an idea.

Les23 Het is nu lekker weer. The weather is good now.

Les23 Het zal vanavond ook nog wel mooi weer zijn. It will probably still be nice weather tonight.

Les23 Zullen we barbecueën? Shall we have a barbecue?

Les23 Dan leren we elkaar meteen kennen. Then we’ll get to know each other right away.

Les23 ‘Dat is een goed idee!’, zegt Lars. ‘That is a good idea!’, says Lars.

Les23 Ik hou van barbecueën. I love having barbecues.

Les23 Ook de andere studenten vinden het een goed idee. The other students like the idea as well.

Les23 ‘Is dit inclusief?’, vraagt Pablo. ‘Is this included (in the price)?’, asks Pablo.

Les23 Nee Pablo. No Pablo.

Les23 Je betaalt voor de les en de accommodatie. You pay for the lessons and the accommodation.

Les23 Maar al het andere doen we samen… But all the rest we do together…

Les23 … en de kosten delen we. … and we’ll share the cost.

Les23 Hoe zullen we het organiseren? How shall we organise it?

Les23 Iedereen kan iets doen: Everybody can do something:

Les23 naar de winkel, going to the shop,

Les23 geld inzamelen bij de andere studenten, collecting money from the other students,

Les23 salades maken, making salads,

Les23 de barbecue aansteken, lighting the barbecue,

Les23 het vlees braden grilling the meat

Les23 en opruimen op het einde. and cleaning up afterwards.

Les23 Ik ga een fiets huren, I am going to rent a bike,

Les23 dus ik zal naar de winkel gaan. so I will go to the shop.

Les23 Ik ook. Me too.

Les23 Ik ga met je mee. I’ll go with you.

Les23 Dan zullen wij het hier regelen Then we’ll organise it here

Les23 met de andere studenten. with the other students.

Les23 Voor hoeveel zullen we eten kopen? How much food shall we buy? (ambiguous: money / people)

Les23 Voor hoeveel studenten? For how many students?

Les23 Vandaag komen 25 studenten. Twenty five students are coming today.

Les23 Ik bedoel het budget per persoon. I mean the budget per person.

Les23 Vijf euro per persoon zal wel genoeg zijn. Five euros per peson should be enough.

Les23 Dat weet ik van vorig jaar. I know that from last year.

Les23 Ik zal het inzamelen bij de studenten. I will collect it from the students.

Les23 Maar 25 mensen is wel veel. But 25 people is quite a lot.

Les23 Wij kunnen met 2 personen Two of us

Les23 niet voor 25 mensen eten meenemen op de fiets. can’t get food for 25 people on bikes.

Les23 Bart zegt: Bart says:

Les23 Ga eerst naar jullie huisje… Go to your house first…

Les23 en leer de andere studenten kennen. and get to know the other students.

Les23 Er zullen nog wel meer studenten willen helpen. There will probably be more students wanting to help.

Les23 Ik zal zelf met de auto naar de winkel gaan. I will go by car to the shop.

Les23 Ik zal de drank kopen. I will buy the drinks.

Les23 Dat is een beetje zwaar op de fiets. They would be bit heavy to take on a bike.

Les23 En met mij kunnen ook nog mensen meerijden. And some people can come with me in the car.

Les23 Goed idee. Good idea.

Les23 De studenten lopen verder naar hun huisje. The students walk on to their house.

Les23 In volgende les van ‘Heb je zin?’ In the next lesson of ‘Heb je zin?’

Les23 zien we hoe het verder gaat. we’ll see how it continues.

Les23 Tot dan! See you then!

Les 24 Hallo. Hello.

Les 24 Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.

Les 24 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).

Les 24 Hier oefenen we Nederlandse zinnen In this series, we practise Dutch sentences

Les 24 met de grammatica van #dutchgrammar. with the grammar from #dutchgrammar.

Les 24 Vandaag herhalen we de modale werkwoorden Today we’ll review the modal verbs

Les 24 uit les 28 en 29: from lesson 28 and 29:

Les 24 moeten, kunnen, mogen, willen en zullen. must (or have to), can, may, want and shall.

Les 24 En we praten over iets And we will talk about something

Les 24 wat heel belangrijk is voor Nederlanders: very important for the Dutch:

Les 24 de fiets! the bicycle!

Les 24 De studenten brengen de koffers naar hun huisje. The students bring their suitcases to their house.

Les 24 Daar leren ze de andere studenten kennen. There they get to know the other students.



Les 24 Iedereen zit lekker in het zonnetje. Everybody is enjoying sitting in the sun.

Les 24 Op het bankje, maken ze plannen voor vanavond. On the bench, they make plans for tonight.

Les 24 Voor de barbecue. For the barbecue.

Les 24 Anika en Jenn gaan een fiets huren. Anika and Jenn are going to hire a bike.

Les 24 Dan kunnen ze naar de winkel. Then they can go to the shop.

Les 24 Ze lopen naar de fietsenverhuur. They walk to the bike rental.

Les 24 Hallo. Hello.

Les 24 Wij willen een fiets huren. We want to hire a bike.

Les 24 Dat kan. Yes.

Les 24 Je mag een fiets kiezen. You may choose a bike.

Les 24 ‘Mag ik deze fiets?’, vraagt Jenn. ‘May I have this bike’, asks Jenn.

Les 24 Dat mag. Yes of course.

Les 24 Kan ik de fiets even proberen? Can I try the bike?

Les 24 Ja hoor. Yes sure.

Les 24 Je kunt buiten een rondje fietsen. You can have a ride outside.

Les 24 Eh… Uh…

Les 24 Hoe moet dit? How does this work?

Les 24 Oh… hij staat nog op slot. Oh… it’s still locked.

Les 24 Zal ik hem even van slot doen? Shall I unlock it?

Les 24 Ja graag. Yes please.

Les 24 De man pakt het sleuteltje. The man picks up the key.

Les 24 Jenn loopt met de fiets naar buiten. Jenn walks outside with the bike.

Les 24 Ze controleert de fiets: She checks the bike:

Les 24 het stuur the handlebar

Les 24 het zadel the saddle

Les 24 de wielen the wheels

Les 24 de banden the tyres

Les 24 de trappers the pedals

Les 24 ‘Eh… waar is de rem?’, vraagt ze aan de man. ‘Uh… where is the brake?’, she asks the man.

Les 24 Deze fiets heeft geen handrem, This bike doesn’t have a brake on the handlebar,

Les 24 maar een achteruittraprem. but a back-pedal brake.

Les 24 Dit type rem vind je bijna alleen in Nederland. You almost only find this type of brake in the Netherlands.

Les 24 Om te remmen moet je achteruit trappen. You have to pedal backwards to brake.

Les 24 OK. OK.

Les 24 Dat is belangrijke informatie! That is important information!

Les 24 Eh… de banden staan een beetje zacht. Uh… the tyres are a bit soft.

Les 24 Hier is een fietspompje. Here is a bicycle pump.

Les 24 Met dit fietspompje kun je de banden oppompen. You can inflate the tyres with this bicycle pump.

Les 24 Moet ik dat doen? Do I have to do that?

Les 24 ‘Ik zal het doen’, zegt de man. ‘Ok, I will do it’, says the man.

Les 24 Zo… nu staan de banden weer hard. There… now the tyres are solid again.

Les 24 Nu kun je de fiets proberen. Now you can try the bike.

Les 24 Jenn rijdt een rondje. Jenn rides around.

Les 24 ‘Hoe rijdt de fiets?’, vraagt Anika. ‘How is the bike?’, asks Anika.

Les 24 ‘Erg lekker…’, roept Jenn. ‘Very comfortable’, shouts Jenn.

Les 24 Ik wil deze fiets! I want this bike!

Les 24 ‘Wil je veel fietstochten maken?’, vraagt de man. ‘Do you want to do a lot of cycling?’, asks the man.

Les 24 Ja, vooral naar de discotheek! Yes, especially to the discotheque!

Les 24 De man moet lachen. The man had to laugh.

Les 24 Je bent hier op het platteland. You are in the countryside here.

Les 24 Hier zijn geen discotheken. There are no discotheques around here.

Les 24 Dan kun je beter You’d better go

Les 24 naar de Summer School in Amsterdam gaan. to the Summer School in Amsterdam for those.

Les 24 En trouwens, als je toch in het donker wilt fietsen… And by the way, if you want to ride the bike after dark…

Les 24 doe dan altijd je licht aan! then always turn on the light!

Les 24 Hoe moet ik dat doen? How should I do that?

Les 24 Dit is het voorlicht. This is the front light.

Les 24 En dit is de dynamo. And this is the dynamo.

Les 24 De dynamo zet je tegen het wiel. You put the dynamo against the wheel.

Les 24 ‘Hmm… het licht doet het niet’, zegt Anika. ‘Hmm… the light isn’t working’, says Anika.

Les 24 Ja… je moet natuurlijk wel fietsen. Yes… of course you need to cycle.

Les 24 Dan gaat de dynamo draaien en gaat het licht branden. Then the dynamo will turn round and the light will come on.

Les 24 Jenn rijdt nog een rondje. Jenn cycles around again.

Les 24 Ja hoor, nu doet ie het! Oh yes, it works now!

Les 24 ‘Voor mij ook zo’n fiets’, zegt Anika. ‘The same bike for me’, says Anika.

Les 24 Ze betalen de huur en een borg. They pay the hire charge and a deposit.



Les 24 Zo, nu naar de winkel! Right, now to the shop!

Les 24 Eten kopen voor de barbecue. To buy food for the barbecue.

Les 24 Ken je de vervoeging Do you know the conjugation

Les 24 van de modale werkwoorden goed? of the modal verbs well?

Les 24 Dat is erg belangrijk. Its very important.

Les 24 We gebruiken deze werkwoorden erg veel. We use these verbs a lot.

Les 24 En ook de onderdelen van een fiets And you also need to know the parts of a bike

Les 24 moet je goed kennen. very well.

Les 24 Een fiets is in Nederland erg belangrijk! The bicycle is very important in the Netherlands!

Les 24 Dat was de les van vandaag. That was the today’s lesson.

Les 24 Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’. See you next time on ‘Heb je zin?’.

Les 24 Doei! Bye!

Les 24 Tot dan! See you then!

Les25 Hallo. Hello.

Les25 Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.

Les25 Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).

Les25 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll pactise Dutch sentences

Les25 met de grammatica van #dutchgrammar les 30 with the grammar from #dutchgrammar lesson 30

Les25 over de werkwoorden: gaan, laten en blijven. about the verbs: to go, let and stay.

Les25 Anika en Jenn komen terug van de winkel… Anika and Jenn come back from the store…

Les25 op de fiets… on the bicycles…

Les25 … met eten voor de barbecue, … with food for the barbecue,

Les25 want vanavond gaan de studenten barbecueën. because tonight the students are going to have a barbecue.

Les25 Hier is het vlees, Here is the meat,

Les25 het brood, the bread,

Les25 de sla, the lettuce,

Les25 de komkommers the cucumbers

Les25 en de tomaten. and the tomatoes.

Les25 ‘Zullen we de salade maken?’, vraagt Jenn. ‘Shall we make the salad?’, asks Jenn.

Les25 ‘Pfff… ik ben moe’, zegt Anika. ‘Phew… I am tired’, says Anika.

Les25 Ik ga even zitten. I am just going to sit down.

Les25 En ik blijf wel even zitten. And I’ll probably stay sitting for a while.

Les25 ‘Kunnen wij helpen?’, vragen twee studenten. Two of the students ask: ‘Can we help?’

Les25 Ja natuurlijk. Yes of course.

Les25 Hoe heten jullie? What are your names?

Les25 Ik ben Xing uit China. I am Xing from China.

Les25 En ik ben Kathy uit de Verenigde Staten. And I am Kathy from the United States.

Les25 Oh… Oh…

Les25 Zit jij in huisje 65? Are you in house number 65?

Les25 Eh ja. Eh yes.

Les25 Dan ben jij mijn kamergenoot! Then you are my room mate!

Les25 Ik ben Anika. I am Anika.

Les25 ‘Ik zit ook in huisje 65’, zegt Xing. ‘I am also in house number 65’, says Xing.

Les25 Maar ik heb een eigen kamer. But I have my own room.

Les25 Willen jullie de salade maken? Do you want to make the salad?

Les25 Hier zijn de tomaten, de komkommers en de sla. Here are the tomatoes, cucumbers and lettuce.

Les25 Dat is goed. That’s fine.

Les25 Laten we dat doen. Let’s do it.

Les25 Zal ik wat spullen uit de keuken halen? Shall I fetch some things from the kitchen?

Les25 Nee, jij blijft zitten. No, you stay sitting.

Les25 Ik ga wel even om een paar borden, I will get a few plates,

Les25 messen en een kom. knives and a bowl.

Les25 Bart, Lars en Soliman komen ook terug van de winkel. Bart, Lars and Soliman also return from the shop.

Les25 Met de auto. By car.

Les25 Zij hebben drank: They have drinks:

Les25 cola, cola,

Les25 limonade, lemonade,

Les25 sap, juice,

Les25 wijn wine

Les25 en bier. and beer.

Les25 Zij hebben ook kolen They also have charcoal

Les25 en aanmaakblokjes voor de barbecue. and firelighters for the barbecue.

Les25 ‘Hoe laat gaan we barbecueën?’, vraagt Lars. ‘What time are we going to have the barbecue’, asks Lars.

Les25 ‘Laten we om 8 uur beginnen’, zegt Bart. ‘Let’s start at eight o’clock’, says Bart.

Les25 Ik ga het even omroepen. I will just announce it.

Les25 Beste studenten van de Summer School. Hello Summer School students.



Les25 De barbecue begint om 8 uur. The barbecue will start at 8 o’clock.

Les25 De barbecue begint om 8 uur. The barbecue will start at 8 o’clock.

Les25 Om 8 uur zijn alle studenten aanwezig. At 8 o’clock all the students are present.

Les25 Bart gaat een toespraak houden. Bart is going to make a speech.

Les25 Beste mensen! Hello people!

Les25 Welkom bij de Dutch Summer School. Welcome to the Dutch Summer School.

Les25 Ik ben blij dat jullie hier zijn! I am happy that you are here!

Les25 De komende periode gaan we veel studeren. During the coming period we are going to study a lot.

Les25 En natuurlijk gaan we Nederlands met elkaar praten. And of course we are going to talk Dutch with each other.

Les25 Daarom zijn we hier. That’s why we are here.

Les25 Vanavond kunnen we met elkaar kennismaken Tonight we can get to know each other

Les25 en genieten van een mooie zomeravond. and enjoy a nice summer evening.

Les25 Maar belangrijk: But importantly:

Les25 Morgen moet iedereen fit zijn. Tomorrow everybody has to be fit.

Les25 En op tijd in de les! And on time for the lesson!

Les25 Bart blijft nog even praten… Bart keeps talking for a while…

Les25 en daarna begint de barbecue. and then the barbecue starts.

Les25 Dat zien we de volgende keer We’ll see that next time

Les25 bij ‘Heb je zin?’. on ‘Heb je zin?’.

Les26 Hallo. Hello.

Les26 Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.

Les26 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les26 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences

Les26 met de grammatica with the grammar

Les26 van #dutchgrammar les 46, 47 en 48 from #dutchgrammar lesson 46, 47 and 48

Les26 over het perfectum, about the perfect tense,

Les26 de voltooide tijd. in Dutch: ‘de voltooide tijd’.

Les26 Voor de studenten is het de eerste avond It is the students’ first evening

Les26 op de Summer School in Drenthe. at the Summer School in Drenthe.

Les26 Het is mooi weer. The weather is lovely.

Les26 Ze hebben een barbecue. They are having a barbecue.

Les26
Dat is leuk, want nu leren ze elkaar kennen. That’s nice, because now they are getting to know each other.

Les26 Hallo. Ik ben Xing. Hello. I am Xing.

Les26 Hoi, ik ben Lars. Hi, I am Lars.

Les26 Waar heb je Nederlands geleerd? Where did you learn Dutch?

Les26 Ik heb al twee jaar in Nederland gewoond. I lived in the Netherlands for 2 years.

Les26 Ik heb in Eindhoven gestudeerd. I studied in Eindhoven.

Les26 Toen heb ik een beetje Nederlands geleerd. I learned a bit of Dutch then.

Les26 En jij? What about you?

Les26 Ik heb op internet een cursus gevolgd. I did a course on the internet.

Les26 Hallo. Jullie spreken al goed Nederlands. Hello. You speak Dutch pretty well already.

Les26 Jij ook! You too!

Les26 Dat klopt, want ik ben de docent. That’s right, because I am the teacher.

Les26 Mijn naam is Marieke. My name is Marieke.

Les26 Hoi Marieke. Hi Marieke.

Les26 Ik ben Lars uit Zweden. I am Lars from Sweden.

Les26 Ik ben een vriend van Martin. I am a friend of Martin’s.

Les26 Oh, ben jij Lars? Oh, are you Lars?

Les26 Ja, Martin heeft mij gebeld. Yes, Martin called me.

Les26 Hij heeft me gevraagd He asked me

Les26 waar je Nederlands kan leren in de zomer. where you could learn Dutch in the summer.

Les26 Toen heb ik deze zomercursus geadviseerd. So I recommended this summer course.

Les26 Daarom ben ik hier! That’s why I am here!

Les26 Martin heeft gezegd Martin said

Les26 dat hij ook nog eens op bezoek komt. that he will come to visit us one day.

Les26 Oh, dat is leuk. Oh, that would be nice.

Les26 Hallo! Hello!

Les26 Hé Soliman! Hey Soliman!

Les26 Je bent weer hier. You are here again.

Les26 Wat goed! How nice!

Les26 Heb je dit jaar veel Nederlands geleerd? Did you learn much Dutch this year?

Les26 Eh… een beetje. Uh… a bit.

Les26 Ik heb heel veel gewerkt. I worked a lot.

Les26 Dus heb ik niet zo veel gestudeerd. So I didn’t study so much.

Les26 Nou, gelukkig ben je hier. Well, great that you’re here.



Les26 Hé Marieke… drink jij nu water? Hey Marieke… are you drinking water now?

Les26
De docenten mogen dit jaar alleen alcohol op de laatste avond. The teachers can only have alcohol on the last day this year.

Les26 Oh… ik begrijp het. Oh… I understand.

Les26 Ik zie jullie morgen in de klas. See you tomorrow in class.

Les26 Ik ga even met de andere studenten kennismaken. I am going to introduce myself to the other students.

Les26 ‘Wie is Martin?’, vraag Xing aan Lars. ‘Who is Martin?’, Xing asks Lars.

Les26 Martin is een vriend van mij uit Amsterdam. Martin is a friend of mine from Amsterdam.

Les26 Hij kent Marieke. He knows Marieke.

Les26 Psst… Psst…

Les26 Volgens mij is hij een beetje verliefd op Marieke. I think he is a bit in love with Marieke.

Les26 Maar dat is een geheim. But that is a secret.

Les26 Oh… Oh…

Les26 Ik ga even wat drinken halen. I am going to get something to drink.

Les26 Willen jullie ook nog iets? Do you want something as well?

Les26 Ja, voor mij een wijntje. Yes, wine for me.

Les26 Ik heb liever een glaasje cola. I would prefer a glass of coke.

Les26 Xing vraag aan Soliman: Xing asks Soliman:

Les26 Soliman, wat betekent dat: ‘verliefd’? Soliman, what does that mean: ‘verliefd’ (in love)?

Les26 ‘Verliefd’ … eh… dat woord heb ik geleerd. ‘Verliefd’ … uh… that’s a word I learned.

Les26 Oh ja, dat is als je gaat trouwen. Oh yes, that is when you are going to marry.

Les26 Oh… Marieke gaat dus trouwen. Oh… So Marieke is going to get married.

Les26 Gaat Marieke trouwen? Is Marieke going to get married?

Les26 Dat heb ik niet gehoord. I didn’t hear that.

Les26 Eh ja, Lars heeft dat gezegd. Oh yes, thats what Lars said.

Les26 Maar niet doorvertellen. But please don’t tell.

Les26 Het is nog geheim. It’s still a secret.

Les26 Wat denk jij? What do you think?

Les26 Heeft Soliman dit jaar zijn woordjes goed geleerd? Did Soliman learn his words well in the past year?

Les26
Of maakt hij een foutje? Or is he making a mistake? (confusing ‘verliefd’ and ‘verloofd’)

Les26 Weet jij wat ‘verliefd’ betekent? Do you know what ‘verliefd’ means?

Les26 De volgende keer zien we hoe dat verder gaat Next time we’ll see how that continues

Les26 in een nieuwe aflevering van ‘Heb je zin?’ in a new episode of ‘Heb je zin?’

Les26 Doei! Bye!

Les27 Hallo. Hello.

Les27 Ik ben Bart de Pau, I am Bart de Pau,

Les27 online docent Nederlands. online teacher of Dutch.

Les27 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les27 In dit filmpje oefenen we nog een keer In this video we’ll practise one more time

Les27 de grammatica van #dutchgrammar les 46, 47 en 48 the grammar from #dutchgrammar lesson 46, 47 and 48

Les27 over het perfectum. about the perfect tense.

Les27 Vandaag is de eerste les van de Summer School. It’s the first lesson of the Summer School today.

Les27 Marieke is al in het klaslokaal. Marieke is already in the classroom.

Les27 Zij is gisteren vroeg naar bed gegaan. Yesterday she went to bed early.

Les27 Maar hoe zit dat met de studenten? But what about the students?

Les27 Daar komen de eerste cursisten. Here come the first participants.

Les27 Goeiemorgen. Good morning.

Les27 Goeiemorgen. Good morning.

Les27 ‘Is het gisteren laat geworden?’ vraagt Marieke. ‘Did you have a late night?’ asks Marieke.

Les27 Dat valt wel mee. Not really.

Les27 Ik ben tot half elf gebleven. I stayed until half past ten.

Les27 En ik ben om elf uur naar bed gegaan, And I went to bed at eleven o’clock,

Les27 nadat we alles hebben schoongemaakt. after we cleaned everything up.

Les27 Daar komen de andere studenten. There are the other students.

Les27 Goeiemorgen. Good morning.

Les27 ‘Is de les al begonnen?’ vraagt Anika. ‘Has the lesson already started?’ asks Anika.

Les27 Nee, de les is nog niet begonnen. No, the lesson hasn’t started yet.

Les27 De studenten gaan zitten. The students sit down.

Les27 Marieke telt de studenten… Marieke counts the students…

Les27 Zeven Seven

Les27 Hmmm… Hmmm…

Les27 Bart heeft me gezegd Bart told me

Les27 dat mijn groep 8 studenten heeft. my group has 8 students.

Les27 Dus nog 1 student… So still 1 more student…

Les27 Buongiorno! Buongiorno! (=’good morning’ in Italian)



Les27 Eh… Uh…

Les27 Daar is Gianluca! There is Gianluca!

Les27 Wat doe jij hier? What are you doing here?

Les27 Is dit de Summer School? Is this the Summer School?

Les27 Ja… Yes…

Les27 Mooi zo. Good.

Les27 Gianluca gaat zitten. Gianluca sits down.

Les27 Ga jij hier Nederlands studeren? Are you going to study Dutch here?

Les27 Maar jij bent gisteren niet bij de barbecue geweest? But you weren’t at the barbecue yesterday?

Les27 Nee, ik ben vandaag gekomen. No, I came today.

Les27 Ik wil graag les hebben I want to have lessons

Les27 van de mooiste docent Nederlands in de wereld. from the most beautiful Dutch teacher in the world.

Les27 Marieke moet weer blozen. Marieke blushed again.

Les27 Eh… OK… Uh… OK…

Les27 Dus jij bent onze achtste cursist… So you are our 8th participant…

Les27 Nou mensen. Well folks.

Les27 In elk geval is iedereen naar de les gekomen. Anyway, everybody has come to the lesson today.

Les27 Gelukkig ligt niemand te slapen. Fortunately nobody overslept.

Les27 Welkom in de les. Welcome to the lesson.

Les27 We kennen elkaar al een beetje van gisteravond. We already know each other a bit from yesterday evening.

Les27 Gisteravond? Yesterday evening?

Les27 Dat is al een tijdje geleden… That’s quite some time ago…

Les27 hmmm… hmmm…

Les27 Ik zal eerst wat over mezelf vertellen. First I will tell you something about myself.

Les27 Daarna hoor ik graag van jullie Then I’d like to hear from you

Les27 één voor één one by one

Les27 wie je bent who you are

Les27 en waarom je Nederlands leert. and why you are learning Dutch.

Les27 Ik ben Marieke. I am Marieke.

Les27 Ik heb Nederlands gestudeerd. I studied Dutch.

Les27 Daarna ben ik naar de lerarenopleiding NT2 gegaan. After that I went to the NT2 teacher academy.

Les27 Ik heb mijn diploma gehaald. I got my diploma.

Les27
En sindsdien werk ik als docent in Rotterdam. And since then I have been working as a teacher in Rotterdam.

Les27
Vorig jaar heb ik voor het eerst bij de Summer School gewerkt. Last year I worked for the first time at the Dutch Summer Schoool.

Les27 Dat was erg leuk. That was really nice.

Les27 Daarom ben ik hier dit jaar weer. That’s why I am here again this year.

Les27 Wil je nog iets over mij weten? Do you want to know anything else about me?

Les27 Dan kun je dat nu vragen! Then you can ask now!

Les27 ‘Wat is je hobby?’ vraagt Xing. ‘What is your hobby?’ asks Xing.

Les27 ‘Eh… ik ga heel graag naar de kapper!’ lacht Marieke. ‘Uh… I really like to go to the hairdresser!’ laughs Marieke.

Les27 ‘Ik ook’, zegt Xing… ‘Me too’, Xing says…

Les27 ‘Wanneer ben je jarig?’ vraagt Pablo. ‘When is your birthday?’ Pablo asks.

Les27 Goede vraag. Good question.

Les27 Dat is al heel snel. Its very soon.

Les27 Overmorgen! The day after tomorrow!

Les27 Oh leuk. Oh great.

Les27 Dan hebben we een feestje! Then we’ll have a party!

Les27 ‘Ben je getrouwd?’ vraagt Kathy. ‘Are you married?’ asks Kathy.

Les27 Nee, ik ben niet getrouwd. No, I am not married.

Les27 Soliman en Xing kijken naar elkaar… Soliman and Xing look at each other…

Les27 shsht… shsht…

Les27 ‘En nu jullie…’ zegt Marieke. ‘And now you…’ says Marieke.

Les27 En dat zien we de volgende keer. And we’ll see that next time.

Les27 Heb je de regels van het perfectum goed geleerd? Have you learned the rules of the perfect tense well?

Les27 Ken je ‘t Kofschip? Do you know ‘t Kofschip? (a mnemonic)

Les27 Dat is heel belangrijk! That is very important!

Les27 Tot de volgende les van ‘Heb je zin?’ See you next lesson of ‘Heb je zin?’

Les27 Doei! Bye!

Les28 Hallo. Hello.

Les28 Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.

Les28 Ik ben online docent Nederlands. I am an online Dutch teacher.

Les28 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les28 Vandaag oefenen we zinnen Today we’ll practise sentences

Les28 met de grammatica van #dutchgrammar les 31. with the grammar from #dutchgrammar lesson 31.



Les28 In die les leg ik de scheidbare werkwoorden uit. In that lesson I explain the separable verbs.

Les28 En ‘uitleggen’ is zelf ook een scheidbaar werkwoord. And ‘uitleggen’ itself is a separable verb.

Les28 Ik leg het uit. I explain it.

Les28 Zie je dat? Do you see that?

Les28 Het voorvoegsel ‘uit’ komt aan het einde van de zin. The prefix ‘uit’ comes at the end of the sentence.

Les28 De studenten zitten in de les. The students are in class.

Les28 Het is de eerste les. It’s the first lesson.

Les28 De studenten vertellen over zichzelf. The students tell the class about themselves.

Les28 Ze beantwoorden de vragen van Marieke. They answer Marieke’s questions.

Les28 Wie ben je? Who are you?

Les28 Waar kom je vandaan? Where are you from?

Les28 Welke talen spreek je? Which languages do you speak?

Les28 Waarom leer je Nederlands? Why are you learning Dutch?

Les28 Wat is je hobby? What is your hobby?

Les28 Gianluca zegt: ‘Mijn hobby is uitgaan’. Gianluca says: ‘My hobby is going out (to a bar)’.

Les28 Ik ga 4 keer per week uit. I go out 4 times a week.

Les28 En ik wil hier in Drenthe ook veel uitgaan! And in Drenthe I would like to go out a lot!

Les28 Maar Gianluca… But Gianluca…

Les28 Hier moet je ‘s avonds studeren! Here you need to study in the evening!

Les28 Oefenen is ook belangrijk. Practising is also important.

Les28 En van Drentse boerenmeisjes kun je veel leren! And you can learn a lot from the Drenthe farm girls!

Les28 hmm… hmm…

Les28 Gianluca fluistert tegen Pablo: ‘ik neem jou wel mee’. Gianluca whispers to Pablo: ‘I’ll take you with me’.

Les28 Ik laat je zien hoe je snel Nederlands leert. I will show you how you can learn Dutch fast.

Les28 Beste studenten, we gaan een oefening maken. Now everybody, we are going to do an exercise.

Les28 Jullie moeten op dit niveau het perfectum kennen. At this level, you need to know the perfect tense.

Les28 En dat ga ik controleren! And I am going to check that!

Les28 Dit is de oefening. This is the exercise.

Les28 Je moet het goede woord invullen. You need to fill in the right word.

Les28 Je mag niet afkijken. Cribbing is not allowed.

Les28 Ben je klaar, dan moet je de oefening bij mij inleveren. When you’re ready, you need to hand the exercise in to me.

Les28 Dan zal ik het nakijken. Then I will look at it.

Les28 Marieke deelt de oefening uit. Marieke hands out the exercises.

Les28 De studenten vullen de antwoorden in. The students fill in the answers.

Les28 Gianluca heeft het perfectum niet zo goed geleerd. Gianluca hasn’t learned the perfect tense very well.

Les28 Hij kijkt af. He’s cribbing.

Les28 Hé Gianluca, wat heb ik gezegd? Hey Gianluca, what did I say?

Les28 Je mag niet afkijken! Cribbing is not allowed!

Les28 Oew… wat ben je streng Marieke… Ooh… you’re so strict Marieke…

Les28 Jenn is als eerste klaar. Jenn is the first one who’s finished.

Les28 Ze staat op, en ze levert de oefening in. She stands up and hands in the exercise.

Les28 ‘Wat moet ik doen?’ vraagt ze aan Marieke. ‘What should I do now?’ she asks Marieke.

Les28 Rust jij maar even uit. Just have a little rest.

Les28 Ook de andere studenten The other students

Les28 leveren één voor één hun oefening in. hand in the exercise as well, one by one.

Les28 Behalve Gianluca… Except for Gianluca…

Les28 Het is erg moeilijk. It is very difficult.

Les28 Tsja Gianluca… heb je het perfectum niet geleerd? Tut Gianluca… haven’t you learned the perfect tense?

Les28 Eh… Uh…

Les28 Misschien is deze groep te moeilijk voor jou. Maybe this group is too difficult for you.

Les28 Je kunt ook een niveau lager… You could switch to a lower level…

Les28 … bij een andere docent. … with a different teacher.

Les28 Of ga je het perfectum leren Or are you going to learn the perfect tense

Les28 van een Drents boerenmeisje? from a Drenthe farm girl?

Les28 Eh… misschien kunnen wij vanavond afspreken? Uh… maybe we can meet tonight?

Les28 Nee, ik spreek niet met jou af. No, I’m not going to meet with you.

Les28 Ik geef je extra huiswerk. I will give you extra homework.

Les28 Jij moet les 46, 47 en 48 van #dutchgrammar You need to do lessons 46, 47 and 48 from #dutchgrammar

Les28 nog eens doen. one more time.

Les28 Die lessen gaan over het perfectum. Those lessons are about the perfect tense.

Les28 Dus niet uitgaan en geen Drentse boerenmeisjes! So, no going out and no Drenthe farm girls!

Les28 Mag ik dan wel in jouw groep blijven? But can I stay in your group?

Les28 Tjsa… Well…

Les28 Wie zal het zeggen? Who knows?

Les28 Mag Gianluca bij Marieke in de groep blijven? Can Gianluca stay in Marieke’s group?

Les28 We zullen het zien. We’ll see.



Les28 Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ See you next time at ‘Heb je zin?’

Les28 Doei! Bye!

Les29 Hallo. Hello.

Les29 Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.

Les29 Ik ben online docent Nederlands. I am an online Dutch teacher.

Les29 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les29 Vandaag oefenen we zinnen met de grammatica Today we’ll practise sentences with the grammar

Les29 van #dutchgrammar les 33 over reflexieve werkwoorden. from #dutchgrammar lesson 33 about reflexive verbs.

Les29 Het is pauze. It is break time.

Les29 De studenten staan buiten. The students are outside.

Les29 Ze praten met elkaar over hun eerste les. They talk to each other about their first lesson.

Les29 En over het perfectum. And about the perfect tense.

Les29 Alle studenten kennen het perfectum goed. All the students know the perfect tense well.

Les29 Behalve Gianluca. Except for Gianluca.

Les29
Hij kan zich de regels van het perfectum niet goed herinneren. He can’t remember the rules of the perfect tense very well.

Les29 Ik schaam me een beetje. I feel a bit ashamed.

Les29 Jij? You?

Les29 Jij schaamt je? You feel ashamed?

Les29 Je vergist je! You are wrong!

Les29 Jij kent geen schaamte! You don’t know shame!

Les29 Ja Gianluca… je moet wel serieus zijn. Yes Gianluca… you need to be serious.

Les29 Dat zijn wij ook! Like we are!

Les29 Anders gaat het tempo in de groep omlaag. Otherwise you will slow down the whole group.

Les29 En dan vervelen wij ons. And then we’ll get bored.

Les29
We kunnen misschien beter in het weekend uitgaan, Gianluca… Perhaps we had better go out at the weekend, Gianluca…

Les29 en niet vandaag. and not today.

Les29 We moeten ons niet haasten. We don’t have to hurry.

Les29 En die Drentse boerenmeisjes And those Drenthe farm girls

Les29 wachten echt wel op ons! will still be waiting for us!

Les29 De studenten zijn een beetje boos op Gianluca. The students are quite angry with Gianluca.

Les29 Hij moet zijn best doen. He must do his best.

Les29 Ze willen veel leren. They want to learn a lot.

Les29 En dan moet iedereen in de groep serieus zijn. And for that everyone in the group needs to take it seriously.

Les29 De docent kan niet alles van het vorige niveau The teacher can’t repeat everything

Les29 nog een keer herhalen. from the previous level once again.

Les29 Nu schaam ik me wel. Now I feel really ashamed.

Les29 Ik zal mijn best doen. I will do my best.

Les29 Echt waar. Really.

Les29 Even verderop staan Soliman en Xing. Soliman and Xing stand a bit further away.

Les29 Ze praten over hun ‘geheim’. They talk about their ‘secret’.

Les29 Zij denken dat Marieke gaat trouwen met Martin. They think that Marieke is going to marry Martin.

Les29 Maar ze vergissen zich. But they are mistaken.

Les29 Lars heeft bij de barbecue gezegd: Lars said at the barbecue:

Les29 Martin is ‘verliefd’ op Marieke. Martin is ‘in love’ with Marieke.

Les29 Maar ‘verliefd’ is niet hetzelfde als ‘verloofd’. But ‘verliefd’ (in love) is not the same as ‘verloofd’ (engaged).

Les29 En misschien is Marieke wel helemaal niet verliefd op Martin. And maybe Marieke is not in love with Martin at all.

Les29 ‘Psst… wie kent ons geheim?’ vraagt Soliman aan Xing. ‘Psst… who knows about our secret?’ Soliman asks Xing.

Les29 Alleen ik, jij en Lars. Only you, me and Lars.

Les29 OK. We mogen ons niet verspreken! OK. We mustn’t say anything!

Les29 De andere studenten mogen niets weten. The other students shouldn’t know.

Les29 Ik ben benieuwd. I am curious.

Les29 Martin komt hier op bezoek. Martin is coming here for a visit.

Les29 Dat heeft Lars gezegd. That’s what Lars said.

Les29 Oh… hier op het vakantiepark Oh… here at the holiday park

Les29 zijn een paar hele romantische plekjes. there are some very romantic spots.

Les29 Vooral ‘s avonds bij het meertje. Especially at the lake in the evening.

Les29 Daar is een bruggetje. There is a little bridge.

Les29 En als de maan schijnt over het water… And when the moon is shining over the water…

Les29 Oh, wat romantisch! Oh, it’s so romantic!

Les29 Misschien moet Lars een tip geven aan Martin. Maybe Lars should tip Martin off.

Les29 Dan kent Martin dit romantische plekje. Then Martin would know about this romantic spot.

Les29 Dan kan hij Marieke meenemen. And he could take Marieke.

Les29 Samen naar de maan kijken op een warme zomeravond. To look at the moon together on a warm summer evening.

Les29 Wat een goed idee! What a good idea!



Les29 Nou… wat een emoties allemaal Well… so much emotion

Les29 bij de Dutch Summer School. at the Dutch Summer School.

Les29 Dat wordt nog erg spannend. It’s going to get very exciting.

Les29 Hoe hard gaat Gianluca studeren? How hard will Gianluca study?

Les29 Wat vinden de andere studenten van hem? What do the other students think of him?

Les29 En dan natuurlijk Martin en Marieke… And then of course Martin and Marieke…

Les29 Hoe eindigt dit misverstand? How will that misunderstanding end?

Les29 Blijf kijken naar de ‘Heb je zin?’ videos. Keep watching the ‘Heb je zin?’ videos.

Les29 En het woord ‘blijf’ uit mijn vorige zin And the word ‘blijf’ (stay) from my previous sentence

Les29 is een imperatief! is an imperative!

Les29 En dat doen we de volgende keer! And that’s what we will do next time!

Les29 Doei! Bye!

Les 31 Hallo. Hello.

Les 31 Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.

Les 31 Ik maak filmpjes voor mensen die Nederlands leren. I create videos for people who are learning Dutch.

Les 31 Ik ben online docent Nederlands als tweede taal. I am an online teacher of Dutch as a second language.

Les 31 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les 31 Vandaag oefenen we zinnen met de grammatica Today we’ll practise sentences with the grammar

Les 31 van mijn online cursus #dutchgrammar les 36 en 37 from my online course #dutchgrammar lessons 36 and 37

Les 31 over werkwoorden in combinatie met het woordje ‘te’ about verbs in combination with the word ‘te’

Les 31 en de infinitief van een ander werkwoord. and the infinitive of another verb.

Les 31 De studenten zitten huiswerk te maken. The students are doing their homework.

Les 31 Het is mooi weer, dus ze zitten buiten. The weather is lovely, so they are outside.

Les 31 Anika ligt op het gras woordjes te leren. Anika is lying on the grass learning words.

Les 31 Gianluca zit de videos van #dutchgrammar te kijken. Gianluca is watching the #dutchgrammar videos.

Les 31 En Lars en Soliman zitten oefeningen te maken. And Lars and Soliman are doing exercises.

Les 31 Daar is Bart ook. Bart is there too.

Les 31 Hij loopt te bellen. He is walking around and talking on his phone.

Les 31 Soliman vraagt aan Lars: ‘Wanneer komt Martin?’ Soliman asks Lars: ‘When is Martin coming?’

Les 31 Eh… dat weet ik niet. Uh… I don’t know.

Les 31 Ik probeer hem al een tijdje te bellen. I have been trying to call him for a while.

Les 31 Xing en ik hebben een idee… Xing and I have an idea…

Les 31 Ik ken een romantisch plekje op het vakantiepark. I know a romantic spot in the holiday park.

Les 31 Het bruggetje bij het meertje… The bridge by the lake…

Les 31 En als de maan schijnt over het water… And when the moon shines over the water…

Les 31 Oh, wat romantisch! Oh, how romantic!

Les 31 Martin kan Marieke vragen Martin can ask Marieke

Les 31 om samen naar het bruggetje te gaan. to go to the bridge with him.

Les 31 Eh ja… Uh yes…

Les 31 Dat weet ik niet hoor… Well I don’t know…

Les 31 Ik ken Martin goed, I know Martin well,

Les 31 maar hij is niet heel erg handig but he is not very good

Les 31 in het versieren van vrouwen. at getting women.

Les 31 Nou ja, ze zijn verliefd. Well, they are in love.

Les 31 Dus dat is toch geen probleem? So that shouldn’t be a problem, should it?

Les 31 Oh, is Marieke ook verliefd op Martin? Oh, is Marieke in love with Martin too?

Les 31 hmmm… hmmm…

Les 31 Ik beloof Martin vandaag nog te bellen. I promise to call Martin today.

Les 31 Bedankt voor de tip! Thanks for the tip!

Les 31 Die avond belt Lars met Martin. That evening Lars calls Martin.

Les 31 Hoi Martin. Hi Martin.

Les 31 Hoi Lars, hoe is het op de Summer School? Hi Lars, how is the Summer School?

Les 31 Erg leuk. Very nice.

Les 31 Wanneer kom jij op bezoek? When are you coming to visit?

Les 31 Eh… dat weet ik nog niet… Uh… I don’t know yet…

Les 31 Ik vergeet steeds vrij te vragen. I keep forgetting to ask for a day off.

Les 31 En hoe is het met Marieke? And how is Marieke?

Les 31 Zij is een leuke docent. She is a nice teacher.

Les 31 Jij vindt haar toch ook leuk? But you like her as well, don’t you?

Les 31 Ja, Marieke is een leuk meisje. Yes, Marieke is a nice girl.

Les 31 Ik heb iets gehoord… I have heard something…

Les 31 Marieke is verliefd op jou. Marieke is in love with you.

Les 31 Wat? What?

Les 31 Echt waar? Really?

Les 31 Martin begint te blozen. Martin starts to blush.

Les 31 Ik kom dit weekend! I will come this weekend!



Les 31 Weet je dat Marieke morgen jarig is? Do you know it’s Marieke’s birthday tomorrow?

Les 31 Oh, eh nee… dan kom ik morgen! Oh, uh no… then I will come tomorrow!

Les 31 Eh… Lars… Uh… Lars…

Les 31 Ik vraag je om niets te vertellen. I ask you not to say anything.

Les 31 Het moet een verrassing blijven! It should be a surprise!

Les 31 Dat is goed. That’s OK.

Les 31 Ik heb nog een tip. I have a tip as well.

Les 31 Op het vakantiepark is een bruggetje, bij een meertje… At the holiday park, there is a bridge by a lake…

Les 31 En als de maan schijnt over het water… And when the moon is shining over the water…

Les 31 Oh, wat romantisch! Oh, how romantic!

Les 31 Lars, bedankt voor de tip! Lars, thanks for the tip!

Les 31 Zo… Well…

Les 31 Hoe gaat dit verder? How will this continue?

Les 31 Komen Martin en Marieke dan eindelijk tot elkaar… Will Martin and Marieke finally get together…

Les 31 door een misverstandje? through a misunderstanding?

Les 31 Of gooit Gianluca roet in het eten? Or will Gianluca throw a spanner in the works?

Les 31 Kijk de volgende keer naar ‘Heb je zin?’ Watch ‘Heb je zin?’ next time.

Les 31 Doei! Bye!

Les 32 Hallo. Hello.

Les 32 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les 32 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les 32 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les 32 Vandaag oefenen we zinnen met de grammatica Today we’ll practise sentences with the grammar

Les 32 van #dutchgrammar les 41 en 42 from #dutchgrammar lessons 41 and 42

Les 32 over de combinatie van ‘om te’ met de infinitief. about the combination of ‘om te’ with the infinitive.

Les 32 En over de combinatie van het werkwoord ‘zijn’ And about the combination of the verb ‘zijn’ (to be)

Les 32 met ‘aan het’ en de infinitief. with ‘aan het’ and the infinitive.

Les 32 En we oefenen woorden And we’ll practise words

Les 32 die te maken hebben met het onderwerp ‘studeren’. that have to do with the subject of ‘studying’.

Les 32 Het is al laat in de avond op de Summer School. It is already late in the evening at the Summer School.

Les 32 De meeste studenten zijn huiswerk aan het maken. Most students are doing homework.

Les 32 Xing is geld aan het inzamelen Xing is collecting money

Les 32 om een cadeautje te kopen. to buy a present.

Les 32 Marieke is morgen jarig. It is Marieke’s birthday tomorrow.

Les 32 Xing gaat langs alle huisjes van de studenten. Xing walks by all the students houses.

Les 32 Hé. Hey.

Les 32 Ik ken jou nog niet. I don’t know you yet.

Les 32 Ik ben Svetlana. I am Svetlana.

Les 32 Ik zit in de andere groep. I am in the other group.

Les 32 Ik verblijf in huisje 63. I am staying in house 63.

Les 32 Ah, dan ben je mijn buurvrouw. Ah, then you are my neighbour.

Les 32 Ik ben Xing. I am Xing.

Les 32 Waarom leer je Nederlands? Why are you learning Dutch?

Les 32 Om in Nederland te studeren. To study in the Netherlands.

Les 32 Waar ga je studeren? Where are you going to study?

Les 32 ‘In Eindhoven’, zegt Svetlana. ‘In Eindhoven’, says Svetlana.

Les 32 Hé, daar heb ik ook gestudeerd. Hey, I studied there as well.

Les 32 Welke studie ga je doen? Which course are you going to do?

Les 32 Technische bedrijfskunde. Industrial engineering and management sciences.

Les 32 Aan de hogeschool… At the ‘hogeschool’ (university of applied sciences)

Les 32 of de universiteit? or at the ‘universiteit’ (university)?

Les 32 Aan de TU: de Technische Universiteit. At the ‘TU’: the University of Technology.

Les 32 Waarom ga je die studie in Eindhoven doen? Why are you doing that course in Eindhoven?

Les 32 Om het geld! Because of money!

Les 32 Ik heb een speciale studiebeurs van de universiteit. I have a special scholarship from the university.

Les 32 En ik krijg ook korting op het collegegeld. And I have a discount on the tuition fee.

Les 32 Heb je al zin om naar Eindhoven te gaan? Are you looking forward to going to Eindhoven?

Les 32 Ja, na deze cursus ga ik naar de introductieweek. Yes, after this course I am going to the induction week.

Les 32 Oh, dat is erg leuk! Oh, that is really fun!

Les 32
Vooral de kroegentocht op het Stratumseind. Especially the pub crawl at Stratumseind (street in Eindhoven).

Les 32 Ga je ook op kamers? Are you going to live in lodgings?

Les 32 Ja, maar ik ben nog aan het zoeken. Yes, but I am still searching.

Les 32
Ik heb in de studentenflat aan de Boutenslaan gewoond. I lived at the student flat at the Boutenslaan (street in Eindhoven).

Les 32 Daar zijn hele mooie studentenkamers. There are very nice student rooms.



Les 32 En de flat is erg gezellig. And the flat has a really sociable atmosphere.

Les 32 Bijna zo gezellig als hier. Almost as sociable as here.

Les 32 Wat moet ik doen om daar een kamer te krijgen? What do I need to do to get a room there?

Les 32 Je moet je inschrijven bij de studentenhuisvesting. You need to apply to the student housing association.

Les 32 OK. OK.

Les 32 Dat zal ik doen. I will do that.

Les 32 Dank je wel voor de tip. Thank you for the tip.

Les 32 Morgen is Marieke jarig. Tomorrow is Marieke’s birthday.

Les 32 Heb je 3 euro? Do you have 3 euros?

Les 32 Dan kopen we een cadeautje voor haar. We are going to buy a present for her.

Les 32 Een cadeautje van alle studenten. A present from all the students.

Les 32 Ja natuurlijk. Yes of course.

Les 32 Alsjeblieft. Here you are.

Les 32 Svetlana gaat in Eindhoven studeren. Svetlana is going to study in Eindhoven.

Les 32 Dat is een leuke stad. That is a nice city.

Les 32 Wie van jullie heeft ook in Eindhoven gestudeerd? Which of you has also studied in Eindhoven?

Les 32 Heb je nog tips voor Svetlana? Do you have any tips for Svetlana?

Les 32 Gebruik de ruimte onder de video Use the space below the video

Les 32 om jouw tips op te schrijven. to write your tips.

Les 32 Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ See you next time on ‘Heb je zin?’

Les 32 Dan is Marieke jarig. It’s Marieke’s birthday.

Les 32 Dus tijd voor een feestje! So time for party!

Les 32 Doei! Bye!

Les33 Hoi. Hi.

Les33 Ik heet Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les33 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les33 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les33 Vandaag oefenen we zinnen Today we’ll practise sentences

Les33 met de grammatica van #dutchgrammar les 38 with the grammar from #dutchgrammar lesson 38

Les33 over vaste combinaties van werkwoorden en preposities. about fixed combinations of verbs and prepositions.

Les33 Waar is het feestje? Where is the party?

Les33 Hier is het feestje! Here is the party!

Les33 In de les! In the lesson!

Les33 Marieke is jarig. It’s Marieke’s birthday.

Les33 En in Nederland is de traditie: And in the Netherlands, the tradition is:

Les33 wie jarig is trakteert! the person who has the birthday treats everyone else!

Les33 Marieke trakteert op ‘prikkertjes’. Marieke provides ‘prikkertjes’.

Les33 Ook dat is typisch Nederlands. That is typically Dutch as well.

Les33 Een ‘prikkertje’ is een stukje kaas met een vlaggetje. A ‘prikkertje’ is a piece of cheese with a flag.

Les33 Met verder nog een knakworstje, And with a sausage (frankfurter),

Les33 een druif, a grape,

Les33 een uitje a (silver) onion

Les33 of een augurk. or a gherkin.

Les33 De studenten hebben een cadeautje voor Marieke. The students have a present for Marieke.

Les33 Xing geeft het cadeau. Xing gives her the present.

Les33 Alsjeblieft Marieke, van harte gefeliciteerd! Here you are, Marieke. Happy birthday!

Les33 Namens alle studenten. From all the students.

Les33 Marieke kijkt naar het cadeautje. Marieke looks at the present.

Les33 Dank je wel. Thank you.

Les33 Mag ik het uitpakken? May I open it?

Les33 Ja natuurlijk! Yes of course!

Les33 Ik ben benieuwd… I am curious…

Les33 Oh wat leuk… Oh how nice…

Les33 Een bon voor de kapper hier in het dorp! A voucher to go the hairdresser here in the village!

Les33 Dat komt goed uit. That’s very convenient.

Les33 Ik ben erg blij met jullie cadeau. I am very pleased with your present.

Les33 Ondertussen staat Martin buiten bij de Summer School. Meanwhile, Martin is outside the Summer School.

Les33 Hij gaat Marieke verrassen. He is going to surprise Marieke.

Les33 Hij verlangt naar haar, want hij is verliefd op haar. He is longing for her, because he is in love with her.

Les33 En hij denkt dat Marieke ook op hem verliefd is. And he thinks that Marieke is in love with him.

Les33 Hij wacht op een seintje van Lars. He is waiting for a signal from Lars.

Les33 Lars stuurt een sms’je naar Martin. Lars sends a text message to Martin.

Les33 Nu! Now!

Les33 Verrassing!!! Surprise!!!

Les33 Hé Martin. Hey Martin.

Les33 ‘Dat is een verrassing’, zegt Marieke. ‘That is a surprise’, says Marieke.



Les33 Gianluca, jij hier… Gianluca, you here…

Les33 Dat is ook een verrassing! That is a surprise too!

Les33 Marieke, van harte gefeliciteerd met je verjaardag! Marieke, happy birthday!

Les33 Martin geeft 3 kussen aan Marieke. Martin gives 3 kisses to Marieke.

Les33 Zo moet dat in Nederland. That is common in the Netherlands.

Les33 Marieke, hier is mijn cadeautje voor jou. Marieke, here is my present for you.

Les33 Marieke pakt het cadeautje uit. Marieke opens the present.

Les33 Hé… Hey…

Les33 Een knuffel… A cuddly toy…

Les33 in de vorm van de maan. in the shape of the moon.

Les33 Wat origineel !?! How original !?!

Les33 Wat romantisch… How romantic…

Les33 Marieke, vanavond laat ik jou de maan zien. Marieke, tonight I will show you the moon.

Les33 Eh… Uh…

Les33 Hoe gaat dit verder? How will this continue?

Les33 Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ We’ll see that next time on ‘Heb je zin?’

Les33 Doei! Bye!

Les33 Hallo. Hello.

Les33 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les33 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les33 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les33 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences

Les33 met de grammatica van #dutchgrammar les 43 with the grammar from #dutchgrammar lesson 43

Les33 over vraagwoorden met preposities. about question words with prepositions.

Les33 Marieke is vandaag jarig. It’s Marieke’s birthday today.

Les33 Ze heeft in de klas haar verjaardag gevierd. She celebrated her birthday in the class.

Les33 Nu is het avond. Now it is evening.

Les33 Het is nog steeds een beetje feest. There is still a little party going on.

Les33 Met haar vrienden Martin en Gianluca zit ze buiten. She’s outside with her friends Martin and Gianluca.

Les33 Lars en Bart zijn daar ook. Lars and Bart are there too.

Les33 Ze drinken gezellig een kopje koffie They’re enjoying each other’s company, drinking coffee

Les33 en ze eten taart. and eating cake.

Les33 Zoals op een echte Hollandse verjaardag! Just like a real Dutch birthday!

Les33 Hmmm, lekkere taart… Hmmm, lovely cake…

Les33 maar waarnaar smaakt hij? but what does it taste of?

Les33 Dit is appeltaart met kaneel. This is apple pie with cinnamon.

Les33 Marieke, ik heb een cadeautje voor jou. Marieke, I have a present for you.

Les33 Alsjeblieft. Here you are.

Les33 Nou, dank je wel. Well, thank you.

Les33 Eh… Uh…

Les33 Oh… een bon voor de kapper… Oh… a voucher for the hairdresser…

Les33 wat leuk… how nice…

Les33 Nou, nou… Well, well…

Les33 Marieke, is het geen leuk cadeau? Marieke, isn’t it a nice present?

Les33 Jij gaat toch graag naar de kapper? You like going to the hairdresser, don’t you?

Les33 Waarvan schrik je? What’s wrong?

Les33 Ehmm…. eigenlijk heb ik al een bon voor de kapper. Umm… actually I have a voucher for the hairdresser already.

Les33 Het cadeau van de studenten. The gift from the students.

Les33 En ik kan hier maar één keer naar de kapper. And I can go only to the hairdresser once.

Les33 Dan gebruik je 1 bon om je haar te knippen Then use 1 voucher to get your hair cut

Les33 en 1 bon om je haar blond te verven! and 1 voucher to colour it blonde!

Les33 Anders, geef je 1 bon aan Gianluca! Otherwise, you could give 1 voucher to Gianluca!

Les33 Nou, geeft niet… Well, it doesn’t matter…

Les33 Ik kan het wel ruilen. I can change it.

Les33 Wat wil je? What do you want?

Les33 Waarvan geniet je? What do you enjoy?

Les33 Of waarnaar verlang je? Or what are you longing for?

Les33 Of… naar wie verlang je? Or… who are you longing for?

Les33 Ik ben altijd blij met een flesje goede wijn. I am always happy with a good bottle of wine.

Les33 Martin is een beetje nerveus. Martin is a bit nervous.

Les33 Straks als het donker is… Later, when it gets dark…

Les33 wil hij Marieke vragen om naar het meertje te gaan… he wants to ask Marieke to go to the lake…

Les33 om samen romantisch naar de maan te kijken. for a romantic evening looking at the moon together.

Les33 Lars maakt zich zorgen… Lars is worried…

Les33 Kom even, Martin. Just come, Martin.

Les33 Waaraan denk je? What are you thinking about?



Les33 Je bent zo nerveus. You are so nervous.

Les33 Eh… Uh…

Les33 Durf je niet? Don’t you dare do it?

Les33 Waarvoor ben je bang? What are you scared of?

Les33 Ik weet het niet. I don’t know.

Les33 Waarover twijfel je? What are you having doubts about?

Les33 Hmm… ik ben hier gewoon niet zo goed in. Hmm… I’m just not very good at this.

Les33 Kom op Martin. Come on Martin.

Les33 Zo moeilijk is het niet. It’s not that difficult.

Les33 1 plus 1 is? 1 plus 1 is?

Les33 Twee. Two.

Les33 Op wie is Marieke verliefd? Who is Marieke in love with?

Les33 Op mij. With me.

Les33 En op wie ben jij verliefd? And who are you in love with?

Les33 Op Marieke. With Marieke.

Les33 Dus? So?

Les33 Ik vraag haar om mee te gaan naar het meertje. I’ll ask her to go with me to the lake.

Les33 Goed zo! Good!

Les33 En dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ And that is what we’ll see next time in ‘Heb je zin?’

Les33 Tot dan! Until then!

Les35 Hallo. Hello.

Les35 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les35 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les35 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les35 In deze les oefenen we Nederlandse zinnen In this lesson, we’ll practise Dutch sentences

Les35 met de grammatica van #dutchgrammar les 49 en 50 with the grammar from #dutchgrammar lessons 49 and 50

Les35 over het imperfectum, de verleden tijd. about the simple past tense.

Les35 In dit filmpje zitten regelmatige werkwoorden In this video there are regular verbs

Les35 en onregelmatige werkwoorden. and irregular verbs.

Les35 Martin reisde vanochtend vroeg naar Drenthe… Martin travelled to Drenthe early this morning…

Les35 … naar de Dutch Summer School. … to the Dutch Summer School.

Les35 Daar vierde Marieke haar verjaardag in de les. There, Marieke celebrated her birthday in the class.

Les35 Zij trakteerde de studenten op prikkertjes. She treated the students to ‘prikkertjes’ (party snacks).

Les35 De studenten gaven Marieke een verjaardagscadeau. The students gave Marieke a birthday present.

Les35 En toen verraste Martin haar. And then Martin surprised her.

Les35 Ook met een cadeau: Also with a present:

Les35 een knuffel in de vorm van de maan. a cuddly toy in the shape of the moon.

Les35 Later op de dag trakteerde Marieke Later in the day, Marieke treated

Les35 Gianluca, Martin, Lars en Bart Gianluca, Martin, Lars and Bart

Les35 op een stukje taart en een kopje koffie. to a piece of cake and a cup of coffee.

Les35 Een typisch Hollandse verjaardag. A typical Dutch birthday.

Les35 Daarna praatte Lars met Martin. After that, Lars talked with Martin.

Les35 Hij maakte zich zorgen. He was worried.

Les35 Martin wilde Marieke vragen Martin wanted to ask Marieke

Les35 om ‘s avonds naar het meertje te gaan, to go to the lake in the evening,

Les35 om samen romantisch naar de maan te kijken. to spend some romantic time together looking at the moon.

Les35 Martin was nerveus en hij twijfelde. Martin was nervous and doubtful.

Les35 Het is nu eindelijk donker. Now at last it’s dark.

Les35 Martin en Marieke staan buiten. Martin and Marieke are outside.

Les35 Dit is het moment! This is the moment!

Les35 Marieke… Marieke…

Les35 Eh ja, Martin… Uh yes, Martin…

Les35 Eh… eh… Uh… uh…

Les35 Nee, laat maar… No, never mind…

Les35 Martin… Martin…

Les35 Wat wilde je zeggen? What did you want to say?

Les35 Ehm… eh… Umm… uh…

Les35 Martin… jouw cadeautje: de maan… Martin… your present: the moon…

Les35 Je vertelde dat je me de maan wilt laten zien… You told me you wanted to show me the moon…

Les35 Eh ja… eh nee… Uh yes… uh no…

Les35 Eh ja… OK. Uh yes… OK.

Les35 Marieke, wil je met mij …. Marieke, shall we…

Les35 En net op dat moment komt Gianluca. And just at that moment Gianluca comes.

Les35 Hij ziet Martin en Marieke. He sees Martin and Marieke.

Les35 Maar dan… But then…

Les35 Oei… hij valt. Oops… he falls down.



Les35 ‘Auw, auw, auw…’ roept Gianluca. ‘Ouch, ouch, ouch…’ shouts Gianluca.

Les35 Oh jee, Gianluca. Oh my God, Gianluca.

Les35 Wat was dat? What was that?

Les35 Auw, auw, auw… Ouch, ouch, ouch…

Les35 Tsja… wat was dat? Well… what was that?

Les35 Was het misschien een trucje van Gianluca? Was it perhaps a trick of Gianluca’s?

Les35 Hoe gaat dit verder? How will this continue?

Les35 Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ We’ll see that next time in ‘Heb je zin?’

Les35 Doei! Bye!

Les36 Hallo. Hello.

Les36 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les36 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les36 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les36 In dit filmpje oefenen we nog een keer In this video we’ll practise the grammar

Les36 de grammatica van #dutchgrammar les 49 en 50 from #dutchgrammar lessons 49 and 50 one more time

Les36 over het imperfectum about the past tense

Les36 en we oefenen woorden and we’ll practise words

Les36 die te maken hebben met een bezoek aan de dokter, that have to do with a visit to the doctor,

Les36 want… because…

Les36 Martin, Marieke en Gianluca zijn bij de huisarts. Martin, Marieke and Gianluca are at the doctor’s.

Les36 Gianluca is gevallen. Gianluca has fallen over.

Les36 Hij heeft pijn. He is in pain.

Les36 Marieke is met Gianluca Marieke is with Gianluca

Les36 in de spreekkamer van de dokter. in the doctor’s consulting room.

Les36 Dan kan ze helpen, So that she can help,

Les36 want zijn Nederlands is nog niet zo goed. because his Dutch is not that good yet.

Les36 Ondertussen wacht Martin in de wachtkamer. Meanwhile Martin is in the waiting room.

Les36 Hij is een beetje verdrietig. He is a bit sad.

Les36 Hij wilde met Marieke naar het meertje, He wanted to go with Marieke to the lake,

Les36 om samen romantisch naar de maan te kijken. for some romantic time together looking at the moon.

Les36 Maar nu zijn ze bij de dokter. But now they are at the doctor’s.

Les36 De huisarts vraagt: ‘waar heb je pijn?’ The doctor asks: ‘where does it hurt?’

Les36 eh… hier… mijn been doet zeer… en mijn knie. uh… here… my leg hurts… and my knee.

Les36 Kleed je maar even uit… Please get undressed…

Les36 Eh… Uh…

Les36 Je mag je ondergoed aanhouden hoor. Oh, you can leave your underwear on.

Les36 Maar… ahum… But… ahem…

Les36 OK. OK.

Les36 Ik begrijp het Gianluca. I understand Gianluca.

Les36 Marieke kijkt naar de andere kant. Marieke looks in the other direction.

Les36 De dokter onderzoekt Gianluca… The doctor examines Gianluca…

Les36 Hij kijkt… He looks…

Les36 Hij voelt… He feels…

Les36 Hmmm… vreemd. Hmmm… strange.

Les36 Ik kan niets vinden… I can’t find anything…

Les36 Kleed je maar weer aan. You can put your clothes on.

Les36 ‘Wat doet een Italiaan in Drenthe?’ ‘What is an Italian doing in Drenthe?’

Les36 vraagt hij aan Gianluca. he asks Gianluca.

Les36 Ik leer hier Nederlands. I’m learning Dutch here.

Les36 Maar waarom in Drenthe? But why in Drenthe?

Les36
Ik wil les hebben van de mooiste docent Nederlands. I want to have lessons from the most beautiful Dutch teacher.

Les36 En zij is hier! And she is here!

Les36 Twintig jaar geleden woonde ik in ItaliÎ. Twenty years ago I lived in Italy.

Les36 Ik werkte daar als assistent. I worked there as an assistant.

Les36 En toen leerde ik Italiaans. And then I was learning Italian.

Les36 Mijn docent was heel erg knap. My teacher was really pretty.

Les36 Daarom wilde ik alleen maar studeren. So I only wanted to study.

Les36 Ik wilde haar beste student zijn. I wanted to be her best student.

Les36 Ik kende het hele woordenboek uit mijn hoofd. I knew the whole dictionary by heart.

Les36 En toen? And then?

Les36 Toen trouwde ze met mij! And then she married me!

Les36 Hoorde je dat Marieke? Did you hear that Marieke?

Les36 Hij trouwde met zijn docent! He married his teacher!

Les36 Hoorde je dat Gianluca? Did you hear that Gianluca?

Les36 Hij wilde haar beste student zijn. He wanted to be her best student.



Les36 Hij kende het hele woordenboek uit zijn hoofd! He knew the whole dictionary by heart!

Les36 Dat is pas romantisch! That is what I call romantic!

Les36 Volgens mij is dit een gevalletje ‘aanstelleritis’. I think this is a typical case of ‘aanstelleritis’ (feigned injury).

Les36 ‘Aanstelleritis’, daar heb ik nog nooit van gehoord. I have never heard of ‘aanstelleritis’.

Les36 Ik ben zelf ook arts, cardioloog…. I am a doctor myself, a cardiologist…

Les36 maar dat woord ken ik niet. but that’s a word I don’t know.

Les36 Gianluca kijkt naar Marieke… Gianluca looks at Marieke…

Les36 Marieke moet lachen. Marieke has to laugh.

Les36 Sorry Gianluca, ik ken geen vertaling. Sorry Gianluca, I don’t know the translation.

Les36 De dokter zegt tegen Marieke: The doctor says to Marieke:

Les36 Hij is gevallen. He has fallen.

Les36 Ja… dat weet ik ook wel. Yes… I know that.

Les36 Nee, ik bedoel: hij is gevallen voor jou. No, I mean: he has fallen in love with you.

Les36 Marieke moet weer blozen. Marieke blushed again.

Les36 Dokter, wat is het medicijn? Doctor, what is the medicine?

Les36 In Nederland hebben we maar één medicijn In the Netherlands we have only one drug

Les36 tegen ‘aanstelleritis’. for ‘aanstelleritis’.

Les36 En dat is? And that is?

Les36 Kusje d’r op! Kiss it better!

Les36 Martin zit nog steeds in de wachtkamer. Martin is still in the waiting room.

Les36 Daar zijn Gianluca en Marieke. There are Gianluca and Marieke.

Les36 En? And?

Les36 Gianluca zegt: ‘het is niet ernstig’ Gianluca says: ‘it’s not serious’

Les36 Oh… gelukkig maar. Oh… that’s lucky.

Les36 Ik krijg een medicijn en dan ben ik genezen. I’ll get some medicine and then I will be cured.

Les36 OK. OK.

Les36 Eh… het is al laat… Uh… it’s late already…

Les36 en ik moet nog terug naar Amsterdam. and I need to get back to Amsterdam.

Les36 Ik moet morgen werken. I have to work tomorrow.

Les36 Kom nog een keertje Martin. Come and visit us again Martin.

Les36 Volgende week is de laatste avond. It’s the last evening next week.

Les36 Dan hebben we weer een barbecue. Then we’ll have another barbecue.

Les36 En dat is altijd erg gezellig! And that is always very nice!

Les36 Dan blijf je gewoon slapen. Then you can stay the night.

Les36 We regelen wel een slaapplek voor jou. We’ll arrange somewhere for you to sleep.

Les36 En misschien zien we dan de maan… And maybe we’ll see the moon then…

Les36 Dat is een goed idee. That’s a good idea.

Les36 Martin gaat terug naar Amsterdam… Martin is going back to Amsterdam…

Les36 en Marieke en Gianluca gaan naar het vakantiepark. and Marieke and Gianluca go back to the holiday park.

Les36 Tot zover de les van vandaag. That’s it for today’s lesson.

Les36 Het blijft spannend. The suspense continues.

Les36 Voor wie kiest Marieke? Who will Marieke choose?

Les36 Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ See you next time on ‘Heb je zin?’

Les36 Doei! Bye!

Les37 Hallo. Hello.

Les37 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les37 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les37 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les37 Vandaag oefenen we zinnen met grammatica Today we’ll practise sentences with the grammar

Les37 van de eerste les van #dutchgrammar-2. from the first lesson of #dutchgrammar-2.

Les37 Daarin behandel ik 3 manieren There I discuss 3 ways

Les37 om over de toekomst te praten. to talk about the future.

Les37 Met ‘gaan’, With ‘gaan’ (to go),

Les37 met ‘zullen’ with ‘zullen’ (will)

Les37 en met de tegenwoordige tijd and with the present tense

Les37 in combinatie met een bepaling van tijd. in combination with a determination of time.

Les37 Het is de vijfde dag van de Dutch Summer School. It is the fifth day of the Dutch Summer School.

Les37 De laatste dag van de eerste week. The last day of the first week.

Les37 De les is net klaar. The lesson has just finished.

Les37 De studenten maken plannen voor vanavond. The students are making plans for the evening.

Les37 ‘Wat zullen we vanavond doen?’ vraagt Anika. ‘What shall we do tonight?’ asks Anika.

Les37 ‘Laten we naar een restaurant gaan’, zegt Jenn. ‘Let’s go to a restaurant’, says Jenn.

Les37 Dat is een goed idee, maar welk restaurant? That is a good idea, but which restaurant?

Les37 Iemand een suggestie? Does anyone have a suggestion?

Les37 ‘Ik ga het wel even bij de receptie vragen’, zegt Pablo. ‘I will ask at reception’, says Pablo.

Les37 Daar zullen ze ons zeker een goed restaurant adviseren. They will be able to recommend a good restaurant.



Les37 Goed idee. Ik kom ook. Good idea. I will come too.

Les37 Over 5 minuten ben ik bij de receptie. I will be at reception in 5 minutes.

Les37 Pablo en Xing staan bij de receptie. Pablo and Xing are at reception.

Les37 ‘Wij gaan vanavond uit eten’, zegt Xing, ‘We are going out for dinner tonight’, says Xing,

Les37 ‘maar we zoeken nog een goed restaurant.’ ‘but we are looking for a good restaurant.’

Les37 Wat kunt u ons aanbevelen? What can you recommend?

Les37 Laten we even op de kaart kijken. Let’s have a look at the map.

Les37 Hier zit een pannenkoekenhuis. Here is a pancake ‘house’.

Les37 Een pannenkoekenhuis? A pancake ‘house’?

Les37 Een pannenkoekenhuis is een restaurant, dus geen huis. A pancake ‘house’ is a restaurant, so not a house.

Les37 Daar kun je alleen pannenkoeken eten. You can only eat pancakes there.

Les37 Eh… Uh…

Les37 We gaan volgende week zelf al pannenkoeken bakken. We are already going to make pancakes ourselves next week.

Les37 OK… OK…

Les37 Dit hier is een heel leuk eetcafé. This here is a very nice eatery.

Les37 Vanavond speelt daar een bandje. There will be a band playing tonight.

Les37 Hmmm… wij willen graag met elkaar praten. Hmmm… we would like to talk to each other.

Les37 Dat zal niet gaan bij luide muziek. That won’t work with loud music.

Les37 OK. OK.

Les37 Eh… oh ja… Uh… oh yes…

Les37 Hier zit een Chinees. Here is a ‘Chinees’.

Les37 ‘Daar zit een Chinees?’ vraagt Xing. ‘There is a ‘Chinees’!?’ asks Xing.

Les37 Ik snap het niet. I don’t understand.

Les37 Wie is die Chinees? Who is that ‘Chinees’?

Les37 Wat doet hij daar? What is he doing there?

Les37 En wat heeft dat met een restaurant te maken? And what has that to do with a restaurant?

Les37 Oh… eh… sorry. Oh… uh… sorry.

Les37 Het woord ‘Chinees’ The word ‘Chinees’ (as a noun)

Les37 heeft in Nederland een tweede betekenis, has a second meaning in the Netherlands,

Les37 namelijk: Chinees restaurant. namely: Chinese restaurant.

Les37 Oh… Oh…

Les37 En hebben ze daar Chinese gerechten? And do they have Chinese dishes there?

Les37 Eh… nou nee, het zijn het Indonesische gerechten. Uh… well no, they have Indonesian food.

Les37 Jaja… Well…

Les37 Ik ben een Chinees… I am a ‘Chinees’ (a Chinese person)

Les37 maar een ‘Chinees’ is in Nederland ook een restaurant but a ‘Chinees’ in the Netherlands is also a restaurant

Les37 met Indonesische gerechten!?! with Indonesian food!?!

Les37 Klinkt origineel! Sounds original!

Les37 Zullen we dat doen? Shall we do that?

Les37 Ja hoor. Well yes.

Les37 Ik vind het goed. I’m OK with it.

Les37 ‘Zal ik voor jullie reserveren?’ ‘Shall I make a reservation for you?’

Les37 vraagt de vrouw van de receptie. asks the lady at reception.

Les37 Dat is goed. All right.

Les37 Voor hoeveel personen? For how many people?

Les37 Gaat iedereen uit onze groep vanavond mee? Will everybody from our group join us tonight?

Les37 Ja, ik denk het wel. Yes, I think so.

Les37 Voor acht personen dus. So, for eight people.

Les37 En hoe laat? And at what time?

Les37 Om acht uur. At eight o’clock.

Les37 Een tafeltje voor acht personen, om acht uur. A table for eight persons, at eight o’clock.

Les37 De mevrouw van de receptie gaat het regelen. The lady at reception is going to arrange it.

Les37 Pablo en Xing lopen terug naar de andere studenten. Pablo and Xing walk back to the other students.

Les37 Beste mensen, we gaan vanavond bij de Chinees eten. OK folks, we are going to eat tonight at ‘de Chinees’.

Les37 Bij de Chinees? At ‘de Chinees’?

Les37 Ja, een restaurant met Indonesische gerechten. Yes, a restaurant with Indonesian food.

Les37 En dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ And we’ll see that next time on ‘Heb je zin?’

Les37 Doei! Bye!

Les38 Hallo. Hello.

Les38 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les38 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les38 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les38 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences

Les38 met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 15 with the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 15

Les38 over het indirect object. about the indirect object.

Les38 De studenten zitten bij de Chinees. The students are at ‘de Chinees’.



Les38 Oftewel: Chinees restaurant. In other words: the Chinese restaurant.

Les38 De ober komt naar het tafeltje van de studenten. The waiter comes to the students’ table.

Les38 Hij geeft hun het menu. He gives them the menu.

Les38 De studenten kijken naar het menu, The students look at the menu,

Les38 maar ze begrijpen het niet… but they don’t understand…

Les38 bami goreng, babi pangang, tjaptjoy… bami goreng, babi pangang, tjaptjoy…

Les38 Gianluca zegt: ‘Xing, mag ik jou iets vragen?’ Gianluca says: ‘Xing, may I ask you something?’

Les38 Jij bent Chinees. You are Chinese.

Les38 Wat betekent ‘bami goreng’? What does ‘bami goreng’ mean?

Les38 Ik weet het niet. I don’t know.

Les38 Dat is geen Chinees gerecht. That is not a Chinese dish.

Les38 Ober, mag ik u een vraag stellen? Waiter, may I ask you a question?

Les38 Ja hoor, natuurlijk. Yes, of course.

Les38 Dit zijn toch Indonesische gerechten? These are Indonesian dishes, aren’t they?

Les38 Waarom is dit dan een Chinees restaurant? So why is this a Chinese restaurant?

Les38 In Nederland serveren Chinese restaurants In the Netherlands, Chinese restaurants serve

Les38 vooral Indonesische gerechten. mainly Indonesian food.

Les38 Dat komt door de geschiedenis. That is for historical reasons.

Les38 IndonesiÎ was vroeger Nederlands IndiÎ, Indonesia used to be the Dutch East Indies,

Les38 een kolonie van Nederland. a colony of the Netherlands.

Les38 Na de onafhankelijkheid After independence,

Les38 verhuisden veel mensen vanuit IndiÎ naar Nederland. a lot of people moved from the Indies to the Netherlands.

Les38 Daardoor werd Indisch eten populair in Nederland. So Indonesian food became popular in the Netherlands.

Les38 En daarom wilden de Chinese restaurants And that’s why Chinese restaurants

Les38 allemaal Indische koks in dienst. wanted to have Indonesian cooks to work in them.

Les38 En die maakten Indische gerechten, zoals: And they made Indonesian dishes such as:

Les38 bami, nasi, saté, babi pangang, bami, nasi, satay, babi panggang,

Les38 kroepoek, tjap tjoi, foe yong hai en de loempia. krupuk, tjap tjoi, fu yong hai and the spring roll.

Les38 Iedere Nederlander kent deze gerechten. Every Dutchman knows these dishes.

Les38 Maar eigenlijk zijn die gerechten But actually, these dishes

Les38 niet helemaal authentiek Indonesisch, aren’t entirely authentic Indonesian,

Les38 want de Chinese restaurants in Nederland because the Chinese restaurants in the Netherlands

Les38 hebben de smaak aangepast adapted the taste

Les38 aan wat Nederlanders lekker vinden. to what Dutch people like.

Les38 Dus eigenlijk is dit eten ook typisch Nederlands. So, actually this food is typically Dutch as well.

Les38 Oh, dat is interessant. Oh, that is interesting.

Les38 Maar kunt u ons vertellen wat wat is? But can you tell us what is what?

Les38 Want wij zijn geen Nederlanders. Because we are not Dutch.

Les38 Of kunt u ons iets aanbevelen? Or can you recommend something?

Les38 Ik laat jullie het zien. I’ll show you.

Les38 Ik kan jullie dit adviseren. I can advise you on this.

Les38 Dit kiezen de meeste Nederlanders: This is what most Dutch people choose:

Les38 Bami goreng. Bami goreng.

Les38 Dat zijn een soort noedels met groente en vlees. These are a kind of noodles with vegetables and meat.

Les38 Of: nasi goreng. Or: nasi goreng.

Les38 Dat is Indonesische rijst, ook met groente en vlees. That’s Indonesian rice, also with vegetables and meat.

Les38 Saté. Satay.

Les38 Dat is kip of varkensvlees met pindasaus. That is chicken or pork with peanut sauce.

Les38 Kroepoek. Krupuk.

Les38 Dat zijn Indonesische crackers. Those are Indonesian crackers.

Les38 En de loempia. And spring roll.

Les38 Dat is een soort gefrituurde pannenkoek met vulling, That is a kind of fried pancake with a filling,

Les38 bijvoorbeeld vlees of groente. for example meat or vegetables.

Les38 In nummer 63 zit dit allemaal. This is all included in number 63.

Les38 Nummer 63? Number 63?

Les38 Ja, bij de Chinees in Nederland Yes, at a Chinese restaurant in the Netherlands

Les38 bestel je altijd het nummertje van de menukaart. you always order the number on the menu.

Les38 OK. OK.

Les38 Zullen we allemaal nummertje 63 nemen? Shall we all have number 63?

Les38 ‘Ja’, zegt Soliman… ‘Yes’, says Soliman…

Les38 Maar wel graag de saté met kip, But the satay with chicken please,

Les38 want ik mag geen varkensvlees. as I can’t have pork.

Les38 ‘Dat is geen probleem’, zegt de ober. ‘That is no problem’, says the waiter.

Les38 ‘Oh, ik ben vegetariÎr’, zegt Kathy. ‘Oh, I am a vegetarian’, says Kathy.

Les38 Dan adviseer ik u nummertje 67. Then I recommend number 67.

Les38 Dat is met gado gado… That is with gado gado… (Indonesian tofu salad)



Les38 En dit menu is helemaal vegetarisch. And this meal is completely vegetarian.

Les38 De volgende keer zien we hoe dat verder gaat. Next time we’ll see how this continues.

Les38 Maar eerst geef ik jullie een oefening. But first I will give you an exercise.

Les38 En die is niet zo makkelijk. And one that is not so easy.

Les38 Hoeveel keer is het indirect object gebruikt How many times was the indirect object used

Les38 in deze aflevering? in this episode?

Les38 Dus: hoeveel keer is het indirect object gebruikt So: how many times was the indirect object used

Les38 in deze aflevering? in this episode?

Les38 Schrijf je antwoord onder het filmpje in Youtube. Write your answer below the video in Youtube.

Les38 Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ See you next time at ‘Heb je zin?’

Les38 Doei! Bye!

Les39 Hallo. Hello.

Les39 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les39 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les39 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les39 Hier oefenen we Nederlandse zinnen Here we’ll practise Dutch sentences

Les39 met de grammatica van #dutchgrammar. with the grammar from #dutchgrammar.

Les39 In deze aflevering gaan we grammatica In this episode, we are going to repeat grammar

Les39 uit de vorige lessen herhalen: from the previous lessons:

Les39 het scheidbaar werkwoord, the separable verb,

Les39 het reflexief werkwoord, the reflexive verb,

Les39 werkwoorden plus ‘te’ en de infinitief, verbs plus ‘te’ and the infinitive,

Les39 combinaties van werkwoorden met preposities, combinations of verbs with prepositions,

Les39 het imperfectum, the (simple) past tense,

Les39 de toekomst, the future,

Les39 en het indirect object. and the indirect object.

Les39 De studenten zitten in het Chinees restaurant te eten. The students are having dinner in the Chinese restaurant.

Les39 Ze genieten van hun maaltijd. They are enjoying their meal.

Les39 Het is erg lekker. It is very tasty.

Les39 Maar het is ook erg pittig. But also very spicy.

Les39 ‘Gaan we straks nog ergens iets drinken?’ ‘Are we going to have a drink somewhere afterwards?’

Les39 vraagt Anika. asks Anika.

Les39 Van dit eten krijg je dorst! This food makes you thirsty!

Les39 Morgen hebben we geen les. We don’t have any lessons tomorrow.

Les39 Vandaag was de laatste les van de week. Today was the last class of the week.

Les39 Jenn zegt: ‘Laten we naar een discotheek gaan!’ Jenn says: ‘Let’s go to a discotheque!’

Les39 Ja maar Jenn… Yes but Jenn…

Les39 Die man van de fietsenverhuur heeft jou toch gezegd… The man at the bike rental told you…

Les39 dat hier geen discotheken zijn. that there are no discotheques here.

Les39 Oh… ja, dat is waar. Oh… yes, that is true.

Les39 Maar we kunnen natuurlijk wel naar een kroeg gaan! But of course we can still go to a pub!

Les39 Ja Gianluca… Yes Gianluca…

Les39 Jij wilde toch Drentse boerenmeisjes ontmoeten? You wanted to meet Drenthe farm girls, didn’t you?

Les39 En hun dan vragen om Nederlands te oefenen met ons… And then ask them to practise Dutch with us…

Les39 Gianluca zegt: ‘Eh, ja… Gianluca says: ‘Uh, yes…

Les39 maar ik ga straks terug naar het vakantiepark.’ but I’m going straight back to the holiday park.’

Les39 Huh, terug naar het vakantiepark? Huh, back to the holiday park?

Les39 Jij wilde toch elke dag uitgaan? You wanted to go out every day, didn’t you?

Les39 Nu gaan we uit… Now we go out…

Les39 en nu wil je terug?! and you want to go straight back?!

Les39 Ja, om woordjes te leren. Yes, in order to learn words.

Les39 Woordjes leren? To learn words?

Les39 Het is weekend! It’s the weekend!

Les39 Ik ga het woordenboek uit mijn hoofd leren. I’m going to learn the dictionary by heart.

Les39 Alle woorden. Every word.

Les39 Je bent gek. You are crazy.

Les39 Nee, dat is romantisch… No, it is romantic…

Les39 Romantisch?! Romantic?!

Les39 Gianluca gaat terug naar het vakantiepark. Gianluca returns to the holiday park.

Les39 Doei! Bye!

Les39 Tot maandag! See you on Monday!

Les39 De studenten begrijpen Gianluca niet. The students don’t understand Gianluca.

Les39 Begrijp jij Gianluca wel? Do you understand him though?

Les39 Waarom wil hij het woordenboek uit zijn hoofd leren? Why does he want to learn the dictionary by heart?

Les39 Kijk nog eens naar de video van Gianluca bij de dokter. Watch the video of Gianluca at the doctor’s again.

Les39 Dan weet je waarom! Then you will know why!



Les39 In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next episode of ‘Heb je zin?’

Les39 zien we hoe het verder gaat. we’ll see how this continues.

Les39 Tot dan! See you then!

Les39 Doei! Bye!

Les40 Hallo. Hello.

Les40 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les40 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les40 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les40 Vandaag oefenen we zinnen Today we’ll practise sentences

Les40 met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 6 with the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 6

Les40 over voegwoorden. about conjunctions.

Les40 Een voegwoord combineert twee zinnen. A conjunction combines two sentences.

Les40 De woordvolgorde na een voegwoord kan verschillen. The word order may change after a conjunction.

Les40 Vijf voegwoorden hebben Five conjunctions have

Les40 de normale volgorde van de hoofdzin. the normal main clause word order.

Les40 Dat zijn: ‘en’, ‘want’, ‘maar’, ‘dus’ en ‘of’. Those are: ‘and’, ‘because’, ‘but’, ‘so’ and ‘or’.

Les40 Dit zijn de nevenschikkende voegwoorden. Those are the coordinating conjunctions.

Les40 Vandaag hebben de cursisten een vrije dag. Today the students have a day off.

Les40 Ze kunnen lekker uitslapen, So they can enjoy a lie in,

Les40 want gisteravond was het laat. because they had a late night.

Les40 Voor Gianluca was het niet laat, But Gianluca did not have a late night,

Les40 want hij was al vroeg terug op het vakantiepark. because he returned early to the holiday park.

Les40 Hij heeft heel de avond woordjes geleerd He was learning words the whole evening

Les40 en ook vandaag zit hij weer hard te studeren. and today he is studying hard again.

Les40 Hij leert woordjes, He is learning words,

Les40 want hij wil het hele woordenboek kennen. because he wants to know the whole dictionary.

Les40 Ook Pablo, Anika, Lars en Jenn zijn om 11 uur al wakker. Pablo, Anika, Lars and Jenn are awake by 11 o’clock.

Les40 Pablo heeft een idee. Pablo has an idea.

Les40 Het is mooi weer vandaag, It’s lovely weather today,

Les40 dus we kunnen iets leuks doen. so we could do something nice.

Les40 Zullen we met een bootje varen Shall we go boating

Les40 of vinden jullie dat niet leuk? or are you not keen on that?

Les40 ‘Jazeker’, zegt Anika. ‘Yes sure’, says Anika.

Les40 Dat vind ik leuk, dus ik ga mee. I’d like that, so I’ll come.

Les40 ‘Ik ga ook mee’, zegt Jenn. ‘I’ll come too’, says Jenn.

Les40 ‘En ik ook’, zegt Lars. ‘And me too’, says Lars.

Les40 Gianluca zegt: Gianluca says:

Les40 Ik wil wel, maar ik moet nog veel studeren. I would like to, but I still need to study a lot.

Les40 Ik ken nu 25 pagina’s van het woordenboek, I know 25 pages of the dictionary now,

Les40 dus ik moet nog 250 pagina’s leren. so I still need to learn another 250 pages.

Les40 De 4 studenten lopen naar de receptie. The 4 students walk to the reception.

Les40 Hallo. Hello.

Les40 Het is mooi weer vandaag, It’s lovely weather today,

Les40 dus wij willen graag een bootje huren. so we would like to rent a boat.

Les40 Dat is mogelijk, want ik heb nog één bootje beschikbaar. That is possible, because I still have one boat available.

Les40 Het kost 5 euro voor één uur. It costs 5 euros for one hour.

Les40 Ik heb geen briefje van 5 euro, I don’t have a 5 euro note,

Les40 maar ik heb wel een briefje van 10. but I have a 10 euro note.

Les40 Alsjeblieft, hier is het wisselgeld. Here you are, here is the change.

Les40 Het bootje ligt bij het meertje aan een slot The boat is locked up on the lake

Les40 en hier is het sleuteltje van dat slot. and here is the key to the lock.

Les40 Het is bootje nummer drie. It’s boat number three.

Les40 De studenten varen The students are crossing

Les40 over het meertje van het vakantiepark. the lake of the holiday park by boat.

Les40 De zon schijnt en het is lekker warm. The sun is shining and it’s nice and warm.

Les40 ‘Oh… wat heerlijk’, zegt Anika. ‘Oh… how lovely’, says Anika.

Les40 We hebben deze week hard gestudeerd, We have studied hard this week,

Les40 dus we mogen nu even van het mooie weer genieten. so now we can enjoy the nice weather.

Les40 Ja Anika… dit is perfect… Yes Anika… this is perfect…

Les40 Perfect of perfectum? Perfect or the perfect tense?

Les40 Haha… nee dit is de tegenwoordige tijd! Haha… well no, this is the present tense!

Les40 Pluk de dag! Seize the day! (Carpe diem)

Les40 ‘Ik heb goed nieuws, ‘I have some good news,

Les40 want ik heb een verrassing voor jullie’, zegt Jenn. because I have a surprise for you’, says Jenn.

Les40 Ik heb wat lekkere dingen bij me, I have brought some nice things to eat,

Les40 dus we kunnen straks even picknicken so soon we can have a picnic



Les40 aan de kant van het water. beside the lake.

Les40 Super! Super!

Les40 Nou, de studenten genieten van hun vrije dag Well, the students enjoy their day off

Les40 en wij hebben and we have

Les40 de nevenschikkende voegwoorden geoefend. practised the coordinating conjunctions.

Les40 In de volgende video The next video

Les40 komen de onderschikkende voegwoorden. will be about the subordinating conjunctions.

Les40 Die zijn een beetje moeilijker, These are a bit more difficult,

Les40 want die hebben een andere woordvolgorde. because they have a different word order.

Les40 Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ We’ll see that next time on ‘Heb je zin?’

Les40 Doei! Bye!

Les40 Dat is met gado gado… That is with gado gado… (Indonesian tofu salad)

Les40 En dit menu is helemaal vegetarisch. And this meal is completely vegetarian.

Les40 De volgende keer zien we hoe dat verder gaat. Next time we’ll see how this continues.

Les40 Maar eerst geef ik jullie een oefening. But first I will give you an exercise.

Les40 En die is niet zo makkelijk. And one that is not so easy.

Les40 Hoeveel keer is het indirect object gebruikt How many times was the indirect object used

Les40 in deze aflevering? in this episode?

Les40 Dus: hoeveel keer is het indirect object gebruikt So: how many times was the indirect object used

Les40 in deze aflevering? in this episode?

Les40 Schrijf je antwoord onder het filmpje in Youtube. Write your answer below the video in Youtube.

Les40 Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ See you next time at ‘Heb je zin?’

Les40 Doei! Bye!

Les41 Hallo. Hello.

Les41 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les41 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les41 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les41 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences

Les41 met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 7 with the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 7

Les41 over onderschikkende voegwoorden. about subordinating conjunctions.

Les41 Na dit type voegwoord komt een bijzin. This type of conjunction is followed by a subclause.

Les41 En een bijzin heeft een andere woordvolgorde. A subclause has a different word order.

Les41 Het is daarom heel belangrijk Therefore it is very important

Les41 om deze les van #dutchgrammar goed te leren! to learn this #dutchgrammar lesson well!

Les41 Het is niet zo moeilijk, It is not that difficult,

Les41 maar veel buitenlanders die Nederlands leren, but most foreigners who learn Dutch,

Les41 doen dit verkeerd. get this wrong.

Les41 We oefenen vandaag vooral het voegwoord ‘omdat’. Today, we will mainly practise the conjunction ‘because’.

Les41 De studenten zijn aan het picknicken. The students are having a picnic.

Les41 ‘Hé Jenn, waarom leer jij eigenlijk Nederlands?’ ‘Hey Jenn, why exactly are you learning Dutch?’

Les41 vraagt Pablo. asks Pablo.

Les41 Ik heb een Nederlandse man. I have a Dutch husband.

Les41 Ik leer Nederlands, I am learning Dutch,

Les41 omdat ik in november naar Nederland kom. because I am coming to the Netherlands in November.

Les41 Dan ga ik met mijn man samenwonen. Then I’m going to live together with my husband.

Les41 Ik doe deze cursus, I’m doing this course,

Les41 omdat ik na de zomer because I need to do an exam

Les41 bij het Nederlandse consulaat in Dubai at the Dutch consulate in Dubai

Les41 een examen moet doen. after the summer.

Les41 Welk examen? Which exam?

Les41 Het ‘basisexamen inburgering buitenland’. The ‘basic civic integration examination abroad’.

Les41 Oh, het inburgeringsexamen… Oh, the civic integration exam…

Les41 Nee Pablo… Het ‘basisexamen inburgering buitenland’ No Pablo… The ‘basic civic integration examination abroad’

Les41 is niet hetzelfde als het inburgeringsexamen. is not the same as the civic integration exam.

Les41 Het ‘basisexamen inburgering buitenland’ The ‘basic civic integration examination abroad’

Les41 is een examen op A1 niveau is an exam at A1 level

Les41 bij het consulaat of de ambassade. at the (Dutch) consulate or embassy.

Les41 Je moet voor het examen slagen You need to pass the exam

Les41 om een ‘MVV’ te krijgen. to get an ‘MVV’.

Les41 Wat is dat, een ‘MVV’? What is that, an ‘MVV’?

Les41 Een ‘MVV’ is een machtiging tot voorlopig verblijf. An ‘MVV’ is a provisional residence permit.

Les41 Wat een moeilijk woord! What a difficult word!

Les41 Dat is een visum It is a visa

Les41 om langer dan 90 dagen in Nederland te blijven. to stay in the Netherlands for longer than 90 days.

Les41 Oh, OK. Oh, OK.

Les41 En ik wil dat visum, And I want that visa,



Les41
omdat ik langer dan 90 dagen bij mijn man wil zijn. because I want to stay for more than 90 days with my husband.

Les41 Is dat een visum voor altijd? Is that a permamant visa?

Les41 Nee dat is geen visum voor altijd, No it is not a permanant visa,

Les41 omdat het een voorlopige vergunning is. because it is a provisional permit.

Les41 Met dit visum kun je naar Nederland komen, With this visa you can come to the Netherlands,

Les41 maar in Nederland but in the Netherlands

Les41 moet je het inburgeringsexamen doen. you will have to take the civic integration exam.

Les41 En dan pas krijg je een verblijfsvergunning. And only then will you get a residence permit.

Les41 Nou, dat klinkt erg moeilijk. Well, that sounds very difficult.

Les41 Gelukkig geldt dat niet voor mij. Fortunately that doesn’t apply to me.

Les41 Waarom geldt dat niet voor jou? Why doesn’t that apply to you?

Les41 Dat geldt niet voor mij, omdat ik uit Polen kom. It doesn’t apply to me, because I am from Poland.

Les41 Polen ligt in de EU. Poland is inside the EU.

Les41
En EU-burgers kunnen in elk ander EU-land wonen en werken. And EU-citizens can live and work in any other EU-country.

Les41 En iemand uit ArgentiniÎ? And someone from Argentina?

Les41 Eh… Dat weet ik niet… Uh… That I don’t know…

Les41 Wil je dan in Nederland wonen? Well, do you want to live here?

Les41 Ja, ik wil hier graag wonen, Yes, I want to live here,

Les41 omdat ik Nederland een heel mooi land vind. because I find the Netherlands a very beautiful country.

Les41 Je kunt kijken op de website van de IND. You could have a look at the IND webite.

Les41 Wat is de IND? What is the IND?

Les41 Dat is de immigratie- en naturalisatie dienst. That is the immigration and naturalisation service.

Les41 Op hun website staat veel informatie. There is a lot of information on their website.

Les41 Zij behandelen alle aanvragen They handle all the applications

Les41 om in Nederland te wonen to live in the Netherlands

Les41 of Nederlander te worden. or to become a Dutch citizen.

Les41 Hmm… Hmm…

Les41 Maar Pablo… But Pablo…

Les41
Voor mensen buiten de EU zonder Nederlandse baan For people from outside the EU without a job in the Netherlands

Les41 is het niet zo makkelijk… it is not that easy…

Les41 Behalve met een Nederlandse partner! Unless you have a Dutch partner!

Les41 Hmm… Hmm…

Les41 Misschien moet ik Gianluca dan toch maar eens vragen Maybe I should ask Gianluca

Les41 waar die Drentse boerenmeisjes zijn… where those Drenthe farm girls are…

Les41 Wie van jullie moet ook het Which of you needs to do

Les41 basisexamen inburgering buitenland doen? the basic civic integration examination abroad?

Les41 En wie heeft dit examen al gedaan? And who has already done it?

Les41 Was het moeilijk of makkelijk? Was it difficult or easy?

Les41 Ik wil het graag van jullie weten. I would like to hear from you.

Les41 Schrijf het in de ruimte onder deze video. Write about it in the space below this video.

Les41 In de volgende aflevering oefenen we weer In the next episode we’ll practise

Les41 met de onderschikkende voegwoorden. the subordinating conjunctions again.

Les41 Tot dan! See you then!

Les41 Doei! Bye!

Les42 Hallo. Hello.

Les42 Ik ben Bart de Pau, I am Bart de Pau,

Les42 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les42 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les42 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences

Les42 met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 8 en 9 with the grammar from #dutchgrammar-2, lessons 8 and 9

Les42 over de bijzin about the subclause

Les42 en voegwoorden die een consequentie uitdrukken and conjunctions that express a consequence

Les42 zoals: ‘dus’ en ‘zodat’, like: ‘so’ and ‘so that’,

Les42 en een contrast and a contrast

Les42 zoals: ‘hoewel’, ‘ondanks dat’ en ‘maar’. such as: ‘although’, ‘although’ and ‘but’.

Les42 En we praten over het weer. And we’ll talk about the weather.

Les42 Vandaag begint de tweede week van de zomerschool, The second week of the summer school starts today,

Les42 hoewel het geen zomers weer is. although it’s not summery weather.

Les42 Het regent erg hard. It’s raining very hard.

Les42 En het onweert zelfs. And there is a thunderstorm.

Les42 Het bliksemt en het dondert. With lightning and thunder.

Les42 De studenten zitten in de les. The students are in class.

Les42 Marieke wil vandaag met de studenten naar een museum, Marike wants to go to a museum with the students today,



Les42 tenzij het nog lang blijft regenen. unless it carries on raining.

Les42 Ze wil Orvelte bezoeken, She wants to visit Orvelte,

Les42 zodat de studenten iets over de geschiedenis so that the students learn something about the history

Les42 van Nederland leren. of the Netherlands.

Les42 Orvelte is een historisch museumdorp Orvelte is a historic museum village

Les42 op 4 kilometer van het vakantiepark. 4 kilometers from the holiday park.

Les42 Alle studenten hebben voor vandaag een fiets gehuurd, All the students have rented a bike for today,

Les42 zodat ze naar Orvelte kunnen fietsen. so that they can cycle to Orvelte.

Les42 Ze kijken naar het weerbericht op internet. They are watching the weather forecast on the internet.

Les42 Hmmm… het wordt vandaag mooi weer, Hmmm… it’s going to be a lovely day today,

Les42 hoewel het nu regent. although it’s raining now.

Les42 Dit is toch een summer school? This is a summer school, isn’t it?

Les42 Maar dit is geen zomer! But this isn’t summer!

Les42 Welkom in Nederland Pablo. Welcome to the Netherlands Pablo.

Les42 Het is hier niet altijd mooi weer. We don’t have always good weather here.

Les42 Ook in de zomer regent het vaak. It often rains in the summer as well.

Les42 Maar op de website van de summer school But on the summer school website

Les42 schijnt de zon op alle foto’s… the sun is shining in all the pictures…

Les42 Haha… Haha…

Les42 Daarvoor moet je bij Bart zijn! That’s something to take up with Bart!

Les42 Misschien wordt het straks beter. Maybe it will get better soon.

Les42 Na regen komt zonneschijn. After the rain comes the sunshine.

Les42 De grote vraag is: wanneer? The big question is: when?

Les42 Met dit weer kunnen we niet naar Orvelte. We can’t go to Orvelte in this weather.

Les42 Dat is te gevaarlijk vanwege de bliksem, It is too dangerous because of the lightning,

Les42 ondanks dat we niet zo ver moeten fietsen. although we don’t need to cycle that far.

Les42 Kunnen we niet op ‘Buienradar’ kijken? Can’t we have a look at ‘Buienradar’? (rainfall radar)

Les42 Buienradar? Buienradar?

Les42 Ja, dat is een populaire website in Nederland. Yes, that is a popular website in the Netherlands.

Les42 Mijn man gebruikt het altijd. My husband uses it all the time.

Les42 Op die website zie je de regenbuien op de kaart. On that website you see the rain showers on the map.

Les42 Niet alleen op dit moment, Not only at this moment,

Les42 maar ook over een kwartier, but also in a quarter of an hour,

Les42 over een uur en over een paar uur… in an hour and in a few hours…

Les42 zodat je precies so you know exactly

Les42 het weer van een specifieke lokatie weet. what the weather is doing in a particular location.

Les42 Goed idee Jenn. Good idea Jenn.

Les42 We kunnen op Buienradar kijken. We can have a look at ‘Buienradar’.

Les42 Marieke gaat naar de website buienradar.nl. Marieke goes to the buienradar.nl website.

Les42 Kijk… wij zitten hier… Look… we are here…

Les42 In het midden van de provincie Drenthe. In the middle of the province of Drenthe.

Les42 Dit is de regenbui, This is the rain shower,

Les42 maar over een half uur is hij weg. but in half an hour it will be gone.

Les42 Zie je dat? See that?

Les42 Kortom, het wordt inderdaad mooi weer, In other words, the weather will be nice,

Les42 tenzij de voorspelling niet klopt! unless the forecast is wrong!

Les42 Een tijdje later stopt het onweer In a little while the thunder stops

Les42 en het stopt met regenen. and it stops raining.

Les42 Zo jongens en meisjes, So boys and girls,

Les42 tijd om onze fiets te pakken, time to get our bikes,

Les42 zodat we over een kwartiertje in Orvelte zijn. so we can be in Orvelte in a quarter of an hour.

Les42 En dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ And we will see that next time on ‘Heb je zin?’

Les42 Tot dan! See you then!

Les42 Doei! Bye!

Les43 Hallo. Hello.

Les43 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les43 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les43 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les43 Vandaag oefenen we zinnen Today we’ll practise sentences

Les43
met de grammatica van #dutchgrammar-2, les 10 en 11 with the grammar from #dutchgrammar-2, lessons 10 and 11

Les43 over de bijzin about the subclause

Les43 en voegwoorden van tijd en voorwaarde. and conjunctions of time and condition.

Les43 De volgende voegwoorden gaan we oefenen: We are going to practise the following conjunctions:

Les43 voordat, nadat, zodra, terwijl, als en wanneer. before, after, as soon as, while, when and when.

Les43 Dit zijn voegwoorden van tijd. These are conjunctions of time.



Les43 En: als, wanneer, indien. And: if, when, if.

Les43 Dit zijn voegwoorden van voorwaarde. These are conjunctions of condition.

Les43 De studenten staan buiten bij hun fiets, The students are outside by their bikes,

Les43 nadat ze 2 uur les hebben gehad. after they have had 2 hours of their lesson.

Les43 Ze gaan naar Orvelte in het tweede deel van de les. They are going to Orvelte for the second part of the lesson.

Les43 Dat is een museumdorp That is a museum village

Les43 op 4 kilometer van het vakantiepark. 4 kilometers from the holiday park.

Les43 Marieke legt het plan uit, zodra iedereen buiten is. Marieke explains the plan, as soon as everyone is outside.

Les43 Beste studenten. Right everybody.

Les43 We vertrekken naar Orvelte, We’ll leave for Orvelte,

Les43 als iedereen zijn fiets heeft gecontroleerd. as soon as everybody has checked their bikes.

Les43 Dus: doet je bel het? So: is your bell working?

Les43 Heb je geen lekke band? Do you have any flat tyres?

Les43 Et cetera. Et cetera.

Les43 We rijden naar de receptie, We will ride to reception,

Les43 voordat we het vakantiepark verlaten. before we leave the holiday park.

Les43 Daar haal ik wat foldertjes van Orvelte, There I will pick up some brochures about Orvelte,

Les43 terwijl jullie buiten op mij wachten. while you wait for me outside.

Les43 Heb ik nog tijd om een ijsje te kopen? Do I have still time to buy an ice cream?

Les43 Nee Gianluca. No Gianluca.

Les43 Je kunt een ijsje kopen, zodra we terug zijn. You can buy an ice cream, as soon as we’re back.

Les43
Je kunt natuurlijk ook een ijsje kopen, als we in Orvelte zijn. Of course you can also buy an ice cream, once we’re in Orvelte.

Les43 We vertrekken, nadat ik bij de receptie ben geweest. We will leave, after I’ve been to reception.

Les43 Het is ongeveer 15 minuten fietsen. It’s about a 15 minute ride.

Les43 We wachten op elkaar, wanneer we in Orvelte aankomen. We will wait for each other, when we arrive in Orvelte.

Les43 Daar maak ik 2 groepjes van vier. There I will separate you into 2 groups of 4 people.

Les43 Elke groepje krijgt een opdracht. Each group will get an assignment.

Les43 Groep 1 gaat naar de klompenmakerij, Group 1 will go to the clog maker,

Les43 terwijl groep 2 naar de smederij gaat. while group 2 will go to the blacksmith’s.

Les43 Morgen in de les houdt elke groep een spreekbeurt. Tomorrow in the lesson, each group will give a presentation.

Les43 Groep 1 over de klompenmakerij. Group 1 about the clog maker.

Les43 En groep 2 over de smederij. And group 2 about the blacksmith’s.

Les43 Jullie krijgen van mij een cadeautje, You will get a little present from me,

Les43 indien jullie een goede spreekbeurt houden. if you give a good presentation.

Les43 Dus… let vandaag goed op! So… pay attention today!

Les43 En dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ And we’ll see that next time on ‘Heb je zin?’

Les43 Tot dan! Till then!

Les43 Doei! Bye!

Les44 Hallo. Hello.

Les44 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les44 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les44 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les44 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences

Les44 met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 23 with the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 23

Les44 over onregelmatige werkwoorden. about irregular verbs.

Les44 De studenten zijn gisteren tijdens de les Yesterday, the students went

Les44 naar het museumdorp Orvelte geweest. to the museum village Orvelte during their lesson.

Les44 Ze vertrokken om 11 uur met de fiets. They left at 11 o’clock on their bicycles.

Les44 Gelukkig scheen de zon, Fortunately the sun was shining,

Les44 want eerder die ochtend was het slecht weer. because earlier that morning the weather was bad.

Les44 Het was maar een kwartiertje fietsen, It was only 15 minutes by bicycle,

Les44 dus om kwart over 11 kwamen ze aan. so at a quarter past 11 they arrived.

Les44 Marieke gaf de studenten een opdracht: Marieke gave the students an assignment:

Les44 het voorbereiden van een spreekbeurt. to prepare a presentation.

Les44 Ze maakte 2 groepen van 4 studenten. She separated the students into 2 groups of 4.

Les44 Anika, Jenn, Pablo en Xing zaten in de eerste groep. Anika, Jenn, Pablo and Xing were in the first group.

Les44 Gianluca, Soliman, Kathy en Lars zaten in de tweede groep. Gianluca, Soliman, Kathy and Lars were in the second group.

Les44 De eerste groep moest naar de klompenmakerij. The first group had to go to the clog maker.

Les44 De tweede groep ging naar de smederij. The second group went to the blacksmith’s.

Les44 De studenten kregen een rondleiding. The students had a guided tour.

Les44 Ze schreven alles op They wrote everything down

Les44 en ze vroegen veel aan de gids. and asked the tour guide a lot of questions.

Les44 Ze moesten wel goed luisteren, They had to listen well,

Les44 want de gids sprak met een Drents accent. because the guide was speaking with a Drenthe accent.

Les44 Daardoor verstonden ze niet alles, Because of that they did not understand everything,



Les44 hoewel ze het meeste wel begrepen. although they grasped most of it.

Les44 En natuurlijk hielp Marieke de studenten And of course Marieke was helping the students

Les44 af en toe. every now an then.

Les44 Ook namen de studenten veel foto’s. The students took a lot of pictures too.

Les44 Zo konden ze zich op de spreekbeurt voorbereiden. So they could prepare for the presentation.

Les44 Na de rondleiding bleven ze nog even in Orvelte. After the tour they stayed in Orvelte for a while.

Les44
Ze liepen door het dorp, behalve Gianluca en Xing. They all walked through the village, except for Gianluca and Xing.

Les44 Zij zaten op het terras. They were sitting on the terrace.

Les44 Gianluca at een ijsje Gianluca was eating an ice cream

Les44 en Xing dronk een wijntje. and Xing was drinking a glass of wine.

Les44 Xing vroeg aan Gianluca: Xing asked Gianluca:

Les44 Waarom ben je zo intensief woordjes aan het leren? Why are you working so hard to learn all the words?

Les44 Ik wil alle woorden van het woordenboek kennen. I want to know all the words from the dictionary.

Les44 Maar waarom? But why?

Les44 Kun je niet beter de woordjes van de les leren? Can’t you learn the words better from the lesson?

Les44 Marieke vindt het romantisch, Marieke thinks that it’s romantic,

Les44 als ik het woordenboek uit mijn hoofd leer. if I learn the dictionary by heart.

Les44 Huh… Huh…

Les44 Maar Gianluca… But Gianluca…

Les44 Jij en Marieke? You and Marieke?

Les44 Shht… niet doorvertellen! Shht… don’t tell anyone!

Les44 Nou… het wordt steeds spannender. Well… the suspense is increasing.

Les44 Wil je weten hoe het verder gaat? Do you want to know how this continues?

Les44 Kijk dan de volgende keer opnieuw Then watch

Les44 naar ‘Heb je zin?’ ‘Heb je zin?’ again next time.

Les44 Doei! Bye!

Les45 Hallo. Hello.

Les45 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les45 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les45 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’

Les45 Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar

Les45 van #dutchgrammar-2 les 23 from #dutchgrammar-2 lesson 23

Les45 over onregelmatige werkwoorden. about irregular verbs.

Les45 De studenten moeten een spreekbeurt houden The students have to give a presentation

Les45 over hun bezoek aan Orvelte. about their visit to Orvelte.

Les45 De eerste groep, met Anika, Jenn, Pablo en Xing, The first group, with Anika, Jenn, Pablo and Xing,

Les45 houdt een spreekbeurt over de klompenmakerij. gives a presentation about the clog maker.

Les45 Marieke en de andere studenten luisteren. Marieke and the other students are listening.

Les45 Beste studenten. Hello everyone.

Les45 Wij zijn naar de klompenmakerij geweest. We went to the clog maker’s.

Les45
Vroeger had elk dorp in Nederland een klompenmaker. In the past, every village in the Netherlands had a clog maker.

Les45 Toen liepen de meeste arbeiders en boeren op klompen, At that time most workers and peasants wore clogs,

Les45 want een klomp is erg stevig. because clogs are very sturdy.

Les45 Maar… het ambacht klompenmaker But… the traditional clog maker

Les45 bestaat in Nederland bijna niet meer, hardly exists anymore in the Netherlands,

Les45 omdat Nederlanders niet zoveel meer op klompen lopen because the Dutch don’t wear clogs as much

Les45 en omdat klompen tegenwoordig and because nowadays clogs

Les45 door machines worden gemaakt. are made by machines.

Les45 Het ambacht bestaat wel nog als toeristische attractie, The craft still exists as a tourist attraction,

Les45 bijvoorbeeld in Orvelte. for example in Orvelte.

Les45 Eerst gingen we naar de houtzagerij. First we went to the sawmill.

Les45 Daar liet de klompenmaker de houtzaag zien. There, the clog maker showed us the wood saw.

Les45 Hij sneed blokken hout uit de boomstam. He cut wooden blocks from a tree trunk.

Les45 Daarna droeg hij 1 blok naar een machine. Next, he carried 1 block to a machine.

Les45 In die machine deed hij ook een modelklomp. He also put a model clog in the machine.

Les45 En die kopieerde de vorm. And it copied the shape.

Les45 Maar alleen de buitenkant. But only the outside.

Les45 Met een boor maakte hij de binnenkant. He used a drill to do the inside.

Les45 En toen was de klomp bijna klaar, And then the clog was almost ready,

Les45 maar hij moest nog drogen. but it still needed to dry.

Les45 Maar daar konden we niet op wachten, But we couldn’t wait for that,

Les45 want dat duurt ongeveer 2 weken. because it takes about 2 weeks.

Les45 Pas dan kun je de klomp verven. Only then can you paint the clog.

Les45 De meeste klompen in Nederland zijn geel. Most clogs in the Netherlands are yellow.



Les45 Dit was onze spreekbeurt. That was our presentation.

Les45 Nou, dat is heel goed! Well, that’s very good!

Les45 Jullie hebben de opdracht goed gedaan. You did the assignment well.

Les45 Jullie krijgen van mij straks een klein cadeautje. You will get a little present from me later.

Les45 En nu heb ik een opdracht voor jullie. And now I have an assignment for you.

Les45 Het is een moeilijke opdracht. It is a difficult assignment.

Les45 Dit filmpje bevatte regelmatige werkwoorden This video contained regular verbs

Les45 en onregelmatige werkwoorden. and irregular verbs.

Les45 Sommige zinnen waren in de tegenwoordige tijd, Some sentences were in the present tense,

Les45 sommige in het perfectum some in the perfect tense,

Les45 en sommige in het imperfectum. and some in the past tense.

Les45 Mijn vraag voor jullie: My question for you:

Les45 Welke onregelmatige werkwoorden Which irregular verbs

Les45 heb je in dit filmpje gehoord in het imperfectum? did you hear in this video in the past tense?

Les45 Schrijf de infinitief van deze werkwoorden Write the infinitive of these verbs

Les45 onder de video in Youtube, below the video in Youtube,

Les45 precies in dezelfde volgorde als in dit filmpje. in exactly the same order as in this video.

Les45 Zoals in het voorbeeld. As in the example.

Les45 En niet afkijken bij de commentaren van anderen! And don’t cheat by reading other people’s comments!

Les45 Veel succes! Good luck!

Les45 Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ Till next time on ‘Heb je zin?’

Les45 Doei! Bye!

Les46 Hallo. Hello.

Les46 Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.

Les46 Ik ben online docent Nederlands. I am an online Dutch teacher.

Les46 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les46 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences

Les46 met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 12 with the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 12

Les46 over de voegwoorden ‘of’ en ‘dat’. about the conjunctions ‘of’ (if) and ‘dat’ (that).

Les46 De eerste groep heeft net The first group just gave

Les46 een spreekbeurt over de klompenmakerij gehouden. a presentation about the clog maker.

Les46 Dan vraag ik nu of groep 2 naar voren komt. Now, I ask group 2 to come to the front.

Les46 Ik hoop dat jullie ook een mooie presentatie hebben. I hope you have a nice presentation too.

Les46 Kathy, Soliman en Lars staan op, Kathy, Soliman and Lars stand up,

Les46 maar Gianluca blijft zitten. but Gianluca remains sitting.

Les46 Hé Gianluca, ik geloof dat jij ook moet opstaan. Hey Gianluca, I believe you need to stand up too.

Les46 Jij zat toch in groep 2? You were in group 2, weren’t you?

Les46 Ja Marieke, maar… eh… Yes Marieke, but… uh…

Les46 De andere studenten The other students

Les46 zeggen dat Gianluca niet wilde meewerken. say that Gianluca didn’t want to cooperate.

Les46 Ik had geen tijd. I didn’t have time.

Les46 Geen tijd? No time?

Les46 Ik denk dat iedereen hier tijd genoeg heeft! I think everybody here has enough time!

Les46 Gisteravond konden we Gianluca niet vinden. Yesterday we couldn’t find Gianluca.

Les46 We controleerden of hij thuis was, We checked if he was in his room,

Les46 maar hij deed de deur niet open. but he did not open the door.

Les46 Maar toen zagen we licht op zijn kamer. But then we saw his light was on.

Les46 Kathy keek door het raam Kathy looked through the window

Les46 of hij misschien toch thuis was. to see if he was in.

Les46 En ja hoor… And yes indeed…

Les46 Ik zat woordjes te leren. I was learning words.

Les46 We vroegen of hij wilde komen, maar dat wilde hij niet. We asked if he wanted to come, but he didn’t want to.

Les46
Gianluca, een taal leren is meer dan alleen woordjes leren! Gianluca, learning a language is more than just learning words.

Les46 Ik weet niet of je dat goed begrijpt. I don’t know if you fully understand that.

Les46 En ik wil graag dat alle studenten hun huiswerk maken. And I require all the students to do their homework.

Les46 Ja, dat begrijp ik. Yes, I understand that.

Les46 Maar ik probeer of ik tegen het einde van de week But I am trying to learn

Les46 het woordenboek uit mijn hoofd kan leren. the dictionary by heart before the end of the week.

Les46 Huh? Huh?

Les46 Waarom? Why?

Les46 Dat vind jij toch… romantisch? That’s what you consider… romantic, don’t you?

Les46 Eh… Uh…

Les46
Ik weet niet of je je het gesprek bij de dokter nog herinnert… I don’t know if you remember the conversation at the doctor’s…

Les46 Oh… Ik denk dat ik het begrijp. Oh… I think I understand.



Les46 En Marieke begint weer te blozen… And Marieke starts to blush again…

Les46 De tweede groep, zonder Gianluca, The second group, without Gianluca,

Les46 houdt de spreekbeurt over de smederij. does the presentation about the blacksmith.

Les46 Knap hoor! Well done!

Les46 Ik vind dat jullie het ook goed hebben gedaan. I think you did it very well too.

Les46 En ik heb beloofd dat jullie dan een cadeautje krijgen. And I promised you would get a present.

Les46 Alsjeblieft, voor beide groepen Here you are, for both groups

Les46 een zak lekkere Hollandse drop! a bag with tasty Dutch liquorice!

Les46 ‘Oh… ik lust toch geen drop’, zegt Gianluca. ‘Oh… I don’t actually like liquorice’, Gianluca says.

Les46 En jij? And what about you?

Les46 Lust jij echte Hollandse drop? Do you like real Dutch liquorice?

Les46 Veel buitenlanders vinden dat niet zo lekker. Many foreigners don’t like it.

Les46 De volgende keer kijken we Next time we’ll see

Les46 of de opmerking van Gianluca effect heeft bij Marieke. if Gianluca’s remark has any effect on Marieke.

Les46 Tot dan! Till then!

Les46 Doei! Bye!

Les47 Hallo. Hello.

Les47 Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.

Les47 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les47 Vandaag oefenen we zinnen Today we’ll practise sentences

Les47 met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 13 with the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 13

Les47 over bijzinnen met vraagwoorden. about subclauses with question words.

Les47 De les is klaar. The lesson is finished.

Les47 Gianluca en Marieke zijn nog in het leslokaal. Gianluca and Marieke are still in the classroom.

Les47 Eh Gianluca… Uh Gianluca…

Les47 Ik begrijp nu waarom je het woordenboek leert. I understand now why you are learning the dictionary.

Les47 Maar eh… But uh…

Les47 Marieke… Marieke…

Les47 Ik weet niet goed hoe ik nu moet beginnen. I don’t know how to begin.

Les47 Maar… ik wil je graag uitnodigen. But… I would like to ask you out.

Les47 Eh… Uh…

Les47 Zal ik voor je koken? Shall I cook for you?

Les47 ehm… ja… leuk… umm… yes… nice…

Les47 Kun je me vertellen wat je lekker vindt? Can you tell me what you like?

Les47
Normaal hou ik van Hollandse kost, maar jij bent een Italiaan… Normally I love Dutch food, but you are an Italian…

Les47 en ik ben eigenlijk wel benieuwd welke pizza’s je maakt. and actually I am curious what pizzas you make.

Les47 OK, dat komt wel goed. OK, that will be fine.

Les47 Ik kan hele lekkere pizza’s maken. I can make very tasty pizzas.

Les47 Nou klinkt goed. Well that sounds good.

Les47 Wanneer? When?

Les47 Overmorgen is de laatste avond. The day after tomorrow will be the last evening.

Les47 Dan hebben we al een barbecue. We have a barbecue then.

Les47 Dus het lijkt me het beste wanneer we het morgen doen. So it seems better to me if we do it tomorrow.

Les47 Dat is goed. All right.

Les47 Gianluca zegt tegen Marieke hoe laat ze moet komen. Gianluca tells Marieke what time she should come.

Les47 Hij is erg blij met zijn afspraakje. He is very pleased about his date.

Les47 Maar ook Martin heeft plannen. But Martin also has plans.

Les47 Hij belt met Lars. He calls Lars.

Les47 Hoi Martin, weet je al wanneer je nog eens komt? Hi Martin, do you know when you are coming again?

Les47 Kom je misschien naar de barbecue van de laatste avond? Will you come to the barbecue on the last night maybe?

Les47 Eh… Uh…

Les47 Ik kom morgen. I will come tomorrow.

Les47 Weet je waarom dat beter is? Do you know why that’s better?

Les47 Marieke wil de laatste avond waarschijnlijk On the last evening, Marieke will probably want

Les47 met de studenten zijn. to be with the students.

Les47 Dus morgen is de laatste kans So tomorrow is the last chance

Les47 om samen naar het meertje te gaan. to go to the lake together.

Les47 OK. OK.

Les47 Kun je zeggen hoe laat je hier bent? Can you say what time you will be here?

Les47 Ik weet nog niet precies welke trein ik neem. I don’t know exactly which train I will catch.

Les47 Maar ik denk dat ik rond acht uur aankom. But I think I will arrive about 8 o’clock.

Les47 Kan ik bij jou op de kamer blijven slapen? Can I sleep with you in your room?

Les47 Dan neem ik mijn slaapzak mee. Then I will bring my sleeping bag.

Les47 Ja hoor dat kan. Yes of course you can.

Les47 Tot morgen! See you tomorrow!



Les47 Ai… Ow…

Les47 Martin komt naar Drenthe, Martin is coming to Drenthe,

Les47 maar Gianluca heeft een date met Marieke… but Gianluca has a date with Marieke…

Les47 We zien de volgende keer hoe dat verder gaat Next time we’ll see how the story continues

Les47 bij een nieuwe aflevering van ‘Heb je zin?’ in a new episode of ‘Heb je zin?’

Les47 Doei! Bye!

Les48 Hallo. Hello.

Les48 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les48 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les48 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les48 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences

Les48 met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 14 with the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 14

Les48 over zinnen die met een bijzin beginnen. about sentences that start with a subclause.

Les48 Martin is onderweg naar Drenthe. Martin is on his way to Drenthe.

Les48 Omdat Marieke de laatste avond As Marieke probably

Les48 waarschijnlijk bij de studenten wil zijn, wants to spend the last evening with the students,

Les48 komt hij een dag eerder. he is coming a day earlier.

Les48 Hij hoopt He hopes

Les48 dat Marieke vanavond met hem naar het meertje wil gaan… that Marieke will want to go with him to the lake tonight…

Les48 om samen romantisch naar de maan te kijken. to gaze at the moon together.

Les48 Maar… But…

Les48 Terwijl Martin naar Drenthe reist, While Martin is traveling to Drenthe,

Les48 zit Marieke bij Gianluca. Marieke is with Gianluca.

Les48 Omdat Gianluca Marieke wel leuk vindt, Because Gianluca likes Marieke,

Les48 heeft hij haar uitgenodigd. he has asked her out.

Les48 Of Marieke Gianluca ook leuk vindt, weten we nog niet. Whether Marieke likes Gianluca, we don’t know yet.

Les48 Zij heeft de uitnodiging wel geaccepteerd. But she accepted the invitation.

Les48 Gianluca heeft voor Marieke gekookt. Gianluca has prepared dinner for Marieke.

Les48 Hij heeft gezegd dat hij goed pizza’s kan maken. He told her that he makes good pizzas.

Les48 Hoewel Marieke eigenlijk van Hollandse kost houdt, Although Marieke really likes Dutch food,

Les48 vindt ze pizza ook wel lekker. she likes pizza as well.

Les48 Voordat hij het eten op tafel zet, Before he puts the food on the table,

Les48 vraagt hij: ‘Heb je zin in een glaasje wijn?’ he asks: ‘Would you like a glass of wine?’

Les48 Ondanks dat ik dat wel wil, I would like to, but

Les48 kan ik beter een glaasje water nemen. I’d better have a glass of water.

Les48 De docenten mogen alleen alcohol The teachers are only allowed to have alcohol

Les48 op de laatste avond! on the last evening!

Les48 Nou… Well…

Les48 Eén glaasje kan toch wel? One glass surely?

Les48 En het is al bijna de laatste avond. And it’s almost the last evening.

Les48 Eh… OK vooruit. Uh… OK go on then.

Les48 Als Bart het niet ziet, dan kan het wel. If Bart doesn’t see, I can.

Les48 Nou proost! Well cheers!

Les48 Dan haalt Gianluca de pizza. Then Gianluca gets the pizza.

Les48 Op de pizza heeft hij een hartje getekend… He has drawn a heart on the pizza…

Les48 En je raadt het al… And you guessed it…

Les48 Marieke moet blozen! Marieke blushes again!

Les48 Net op dat moment komt Xing voorbij… Just at that moment Xing passes by…

Les48 Doordat ze Gianluca en Marieke Because she sees Gianluca and Marieke

Les48 romantisch ziet eten, having a romantic dinner,

Les48 met een glaasje wijn en een pizza met een hartje, with a glass of wine and a pizza with a heart,

Les48 trekt ze de conclusie: she draws the conclusion:

Les48 Hmmm… arme Martin… Hmmm… poor Martin…

Les48 Ze loopt snel verder. She walks on quickly.

Les48 Maar inmiddels is Martin ook op het vakantiepark. But in the meantime Martin is also at the holiday park.

Les48 Hij staat bij de receptie. He is at reception.

Les48
Wanneer hij naar de Summer School wil lopen, ziet hij Xing. When he is about to walk to the Summer School, he sees Xing.

Les48 Hoi Xing. Hi Xing.

Les48 Oh… hoi Martin… Oh… hi Martin…

Les48 Eh… hoe gaat het met jou? Uh… how are you doing?

Les48 Goed. Good.

Les48 Ik kom voor Marieke. I’ve come to see Marieke.

Les48 Eh… oh… eh… Martin… Uh… oh… uh… Martin…

Les48 Xing raakt een beetje in paniek. Xing panics a bit.

Les48 Ze is bang dat Martin straks Marieke met Gianluca ziet. She’s afraid Martin is about to see Marieke with Gianluca.



Les48 Omdat ze dat wil voorkomen, bedenkt ze een smoesje. To prevent that, she makes up an excuse.

Les48 Martin, kom even met me mee. Martin, come with me for a minute.

Les48 Aangezien je met Marieke naar het bruggetje wil, As you want to go to the bridge with Marieke,

Les48 kan ik jou alvast laten zien waar het is. I can show you now where it is.

Les48 Oh… Xing, dat is heel aardig van je. Oh… Xing, that is very kind of you.

Les48 Wat een goed idee! What a good idea!

Les48 Martin en Xing lopen naar het bruggetje. Martin and Xing walk to the bridge.

Les48 Ondertussen bedenkt Xing Meanwhile Xing thinks

Les48 wat ze tegen Martin moet zeggen. what she should say to Martin.

Les48 En dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ And we’ll see that next time on ‘Heb je zin?’

Les48 Doei! Bye!

Les49 Hallo. Hello.

Les49 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les49 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les49 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les49 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences

Les49 met de grammatica van #dutchgrammar-2 with the grammar from #dutchgrammar-2

Les49 les 6 tot en met 14 lessons 6 to 14

Les49 over voegwoorden. about conjunctions.

Les49 Xing staat met Martin op het bruggetje. Xing is on the bridge with Martin.

Les49 Martin bedankt Xing dat ze hem het bruggetje laat zien. Martin thanks Xing for showing him the bridge.

Les49 Nu weet ik waar het is. Now I know where it is.

Les49 Ik vraag straks aan Marieke I will ask Marieke soon

Les49 of ze met mij hierheen komt. to come here with me.

Les49 Eh Martin… Uh Martin…

Les49 Jij en Marieke… You and Marieke…

Les49 Gaan jullie trouwen? Are you going to get married?

Les49 Trouwen? Marry?

Les49 We zijn niet verloofd! We are not engaged!

Les49 Ik heb haar nog niet eens gekust, I haven’t even kissed her yet,

Les49 maar… ik ben wel verliefd op Marieke! but… I am in love with Marieke!

Les49 Eh…!? Uh…!?

Les49 En ik heb van Lars gehoord dat zij ook verliefd op mij is. And I heard from Lars that she is in love with me.

Les49 Hmm… ‘verliefd’… ‘verloofd’… !? Hmm… ‘verliefd’ (in love)… ‘verloofd’ (engaged)… !?

Les49 Soliman, wat betekent dat: ‘verliefd’? Soliman, what does that mean: ‘verliefd’?

Les49 ‘Verliefd’… eh… ‘Verliefd’ (in love)… uh…

Les49 Dat woord heb ik geleerd. I’ve learned that word.

Les49 Oh ja, dat is als je gaat trouwen. Oh yes, that is when you are going to get married.

Les49 Xing begint het te begrijpen. Xing starts to understand.

Les49 Jij en Marieke? You and Marieke?

Les49 Shht… niet doorvertellen! Shh… don’t tell anyone!

Les49 Marieke gaat helemaal niet trouwen met Martin! Marieke isn’t going to marry Martin at all!

Les49 En Marieke is helemaal niet verliefd op Martin, And Marieke is certainly not in love with Martin,

Les49 want ze is verliefd op Gianluca! because she is in love with Gianluca!

Les49 Xing, ik bedank je Xing, I thank you

Les49 dat je mij het bruggetje hebt laten zien. for showing me the bridge.

Les49 Nu moet ik naar Marieke, Now I need to go to Marieke,

Les49 omdat het straks donker wordt. because it will soon be getting dark.

Les49 Eh Martin, wacht! Uh Martin, wait!

Les49
Xing begrijpt dat ze nu iets tegen Martin moet zeggen. Xing understands that she has to say something to Martin now.

Les49 Eh… Martin, ik moet je iets vertellen. Uh… Martin, I have to tell you something.

Les49 Ik weet niet zeker of Marieke op jou verliefd is. I am not sure if Marieke is in love with you.

Les49 Maar dat heeft Lars me verteld!? But Lars told me she is!?

Les49 Misschien is het een misverstandje. Maybe that is a misunderstanding.

Les49 Eh… oh… Uh… oh…

Les49 Maar Marieke heeft gezegd But Marieke said

Les49 dat ze met mij naar de maan wil kijken. that she wants to look at the moon with me.

Les49 Eigenlijk denk ik Actually I think

Les49 dat ze liever met Gianluca naar de maan wil kijken… that she would prefer to look at the moon with Gianluca…

Les49 Huh… Huh…

Les49 Gianluca!? Gianluca!?

Les49 Waarom denk je dat? Why do you think that?

Les49 Sorry Martin… Sorry Martin…

Les49 Gianluca heeft me gezegd dat ze samen zijn. Gianluca told me they are together.

Les49 Maar Gianluca zegt zoveel… But Gianluca will say anything…



Les49 En ik heb ze samen gezien… verliefd… And I saw them together… in love…

Les49 Hij heeft zelfs het hele woordenboek uit zijn hoofd geleerd, He has even learned the entire dictionary by heart,

Les49 omdat Marieke dat romantisch vindt. because Marieke thinks that is romantic.

Les49 Martin is boos op zijn vriend Gianluca, Martin is angry at his friend Gianluca,

Les49 maar hij moet ook huilen… but he can’t help crying either…

Les49 Hij heeft liefdesverdriet. He is brokenhearted.

Les49 Gelukkig is Xing bij hem, zodat ze hem kan troosten. Fortunately Xing is with him, so she can comfort him.

Les49 Nou, nou… Well, well…

Les49 Wat jammer voor Martin. What a pity for Martin.

Les49 Hij verlangde zo naar dit moment. He so longed for this moment.

Les49 Hoewel hij wel op het bruggetje is, Although he is at the bridge,

Les49 is hij niet met Marieke. he is not with Marieke.

Les49 Zij zit bij Gianluca. She is with Gianluca.

Les49 De volgende keer bij ‘Heb je zin?’ Next time on ‘Heb je zin?’

Les49 zien we hoe dat verder gaat. we’ll see how the story continues.

Les49 Tot dan! Till then!

Les49 Doei! Bye!

Les50 Hallo. Hello.

Les50 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les50 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les50 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les50 Dit is een herhalingsles. This is a review lesson.

Les50 We oefenen zinnen We’ll practise sentences

Les50 met de grammatica van #dutchgrammar-1, with the grammar from #dutchgrammar-1,

Les50 en de eerste 14 lessen van #dutchgrammar-2. and the first 14 lessons from #dutchgrammar-2.

Les50 Xing en Martin staan nog steeds op het bruggetje Xing and Martin are still on the bridge

Les50 bij het meertje. at the lake.

Les50 Martin heeft liefdesverdriet, Martin is brokenhearted,

Les50 want… because…

Les50 Xing heeft Martin verteld, Xing has told Martin,

Les50 dat Marieke verliefd op Gianluca is. that Marieke is in love with Gianluca.

Les50 Zij troost hem. She comforts him.

Les50 Ik ben zo verdrietig… I am so sad…

Les50 Ik wilde met Marieke naar dit bruggetje komen… I wanted to come with Marieke to this bridge…

Les50 om samen naar de maan te kijken, to look at the moon together,

Les50 terwijl die over het water schijnt. while it was shining over the water.

Les50 En dan wilde ik haar vertellen dat ik haar leuk vind. And then I wanted to tell her that I like her.

Les50 Het is zo romantisch hier. It is so romantic here.

Les50 Kom op Martin! Come on Martin!

Les50 Marieke is echt het leukste meisje in de wereld. Marieke is really the nicest girl in the world.

Les50 Dat begrijp ik Martin… I understand that Martin…

Les50 Xing, heb jij wel eens liefdesverdriet gehad? Xing, have you ever had a broken heart?

Les50 Oh, ja hoor… genoeg! Oh, yes of course… a lot!

Les50 Maar gelukkig gaat dat altijd over! But fortunately you always get over it!

Les50 Ja? Yes?

Les50 Ja natuurlijk… Yes of course…

Les50 Als je verliefd bent, If you are in love,

Les50 denk je dat die persoon de enige is: then you think that person is the only one:

Les50 de leukste, de mooiste, de liefste… the nicest, the most beautiful, the sweetest…

Les50 Maar… echt waar, But… really,

Les50 je komt altijd weer iemand tegen die ook heel leuk is… you will always meet someone else who is very nice too…

Les50 Martin, geloof me… Martin, believe me…

Les50 Er zijn nog zoveel leuke meisjes in deze wereld. There are so many nice girls in the world.

Les50 Nee, dat geloof ik niet! No, I don’t believe that!

Les50 Andere meisjes zijn niet leuk, niet mooi en niet lief. Other girls are not nice, not beautiful and not sweet.

Les50 ‘Nou, dank je wel Martin!’ zegt Xing. ‘Well, thank you Martin!’ says Xing.

Les50 Oh sorry Xing… Oh sorry Xing…

Les50 Zo bedoelde ik het natuurlijk niet… Of course I did not mean it like that…

Les50 Eh… Uh…

Les50 Jij bent ook wel leuk hoor You are quite nice too, of course

Les50 en ik vind het lief dat je mij troost. and I think it is sweet that you are comforting me.

Les50 Vind je dat? Do you think that?

Les50 Dus je vindt me wel leuk en lief, So you think I am nice and sweet,

Les50 maar niet mooi!? but not beautiful!?

Les50 Eh nee, sorry… dat bedoelde ik niet… Uh no, sorry… I didn’t mean that…

Les50 En eigenlijk, als ik zo naar je kijk… And actually, when I look at you…



Les50 Je bent ook echt wel een mooi meisje. You are really quite a beautiful girl.

Les50 Hmm… Hmm…

Les50 Dus je vindt me lief… So you think I’m sweet…

Les50 je vindt me leuk… you think I’m nice…

Les50 en je vindt me mooi? and you think I’m beautiful?

Les50 Eh ja, eigenlijk wel… Uh yes, actually I do…

Les50 Misschien moet je dan eens vragen Maybe then you should ask me

Les50 of ik al een vriend heb. if I already have a boyfriend.

Les50 Heb je een vriend? Do you have a boyfriend?

Les50 Nee, ik heb geen vriend. No, I don’t have a boyfriend.

Les50 Ik ben nog vrijgezel. I am still single.

Les50 Ondertussen wordt het langzaam donker In the meantime it slowly gets dark

Les50 bij het bruggetje. at the bridge.

Les50 ‘Kijk eens naar die maan’, zegt Martin. ‘Look at that moon’, says Martin.

Les50 Eigenlijk best romantisch. Actually quite romantic.

Les50 Het liefdesverdriet van Martin duurde niet zo lang. Martin’s broken heart didn’t last very long.

Les50 Hij heeft nu iemand anders He has someone else now

Les50 om samen romantisch naar de maan te kijken. to gaze at the moon with.

Les50 Gelukkig maar! Fortunately!

Les50 En hoe is het eigenlijk met Marieke en Gianluca? And what about Marieke and Gianluca?

Les50 Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ We will see that next time on ‘Heb je zin?’

Les50 Doei! Bye!

Les51 Hallo. Hello.

Les51 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les51 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les51 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les51 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences

Les51
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 26 en 27. with the grammar from #dutchgrammar-2 lessons 26 and 27.

Les51 In die lessen ik uit In those lessons I explain

Les51
of je ‘hebben’ of ‘zijn’ moet gebruiken in het perfectum. whether you need to use ‘hebben’ or ‘zijn’ in the present perfect.

Les51 Voor veel studenten is dit erg moeilijk. For many students this is very difficult.

Les51 Daarom is het belangrijk dat we dit veel oefenen. Therefore it is important that we practise a lot.

Les51 Niet alleen in deze aflevering, Not only in this episode,

Les51 maar ook in de volgende afleveringen. but also in the following episodes.

Les51 Het is de laatste dag It is the last day

Les51 van de Dutch Summer School in Drenthe. of the Dutch Summer School in Drenthe.

Les51 De les is nog niet begonnen. The lesson hasn’t started yet.

Les51 Soliman en Xing Soliman and Xing

Les51 zijn wat eerder naar het klaslokaal gekomen. came to the classroom a bit earlier.

Les51 Ze zitten te praten. They are talking.

Les51 Soliman zegt tegen Xing: Soliman says to Xing:

Les51 Gisteravond heb ik een rondje gelopen. Yesterday I went for a walk.

Les51 Toen zag ik Marieke en Gianluca romantisch dineren. Then I saw Marieke and Gianluca having a romantic dinner.

Les51 Xing zegt: ‘Ik heb het ook gezien.’ Xing says: ‘I saw that too.’

Les51 Ze aten pizza. They were eating pizza.

Les51 En op die pizza stond een hartje. And there was a heart on the pizza.

Les51 Ja, ik weet het. Yes, I know.

Les51 Is dat niet een beetje raar? Isn’t that a bit strange?

Les51 Marieke zit bij een andere man, Marieke is with another man,

Les51 terwijl ze met Martin gaat trouwen. while she is going to marry Martin.

Les51 Daarom ben ik maar niet naar hun toe gegaan. That’s why I decided it was better not to go to them.

Les51 Op dat moment komt Lars binnen… At that moment Lars comes in….

Les51 Martin gaat helemaal niet trouwen met Marieke! Martin isn’t going to marry Marieke!

Les51 Hij is verliefd, niet verloofd. He is ‘verliefd’ (in love), not ‘verloofd ‘(engaged).

Les51 Soliman, wat betekent dat ‘verliefd’? Soliman, what does that mean: ‘verliefd’?

Les51 ‘Verliefd’… eh… dat woord heb ik geleerd. ‘Verliefd’… uh… I’ve learned that word.

Les51 Oh ja, dat is als je gaat trouwen. Oh yes, that is when you are going to get married.

Les51 Oeps… foutje… Oops… mistake…

Les51 Martin is gisteravond Martin had already arrived yesterday evening

Les51 al op het vakantiepark aangekomen. at the holiday park.

Les51 Hij is vannacht gebleven. He stayed over last night.

Les51 Hij heeft bij mij op de kamer geslapen. He slept in my room.

Les51 En? And?

Les51 Heeft hij nog iets gezegd? Did he say anything?



Les51 Ik heb niet met hem gesproken, want hij was erg laat. I didn’t speak with him, because he was very late.

Les51 Maar volgens mij was hij heel vrolijk. But he seemed very cheerful to me.

Les51 Dus ik denk So I think

Les51 dat hij met Marieke naar het bruggetje is geweest. that he went with Marieke to the bridge.

Les51 Hmm… het wordt een beetje moeilijk voor mij… Hmm… this is getting too difficult for me…

Les51 dus Marieke heeft met Gianluca gegeten so Marieke had dinner with Gianluca

Les51 en daarna is ze met Martin naar het bruggetje gegaan!? and after that she went to the bridge with Martin!?

Les51 Martin is niet verloofd met Marieke, Martin is not engaged to Marieke,

Les51 maar hij is wel verliefd op Marieke… but he is in love with Marieke…

Les51 Xing zegt: Xing says:

Les51 Nee, Martin is niet verliefd op Marieke… No, Martin is not in love with Marieke…

Les51 Martin ‘was’ verliefd op Marieke… Martin ‘was’ in love with Marieke…

Les51 Imperfectum. Past tense.

Les51 Nu begrijp ik het niet meer. Now I don’t understand anymore.

Les51 Eh… ik ook niet… Uh… me neither…

Les51 Wat weet jij Xing? What do you know Xing?

Les51 Wat is er gisteravond gebeurd? What happened last night?

Les51 Xing zegt niets, maar ze moet wel blozen… Xing doesn’t say anything, but she is blushing…

Les51 Tsja, Lars en Soliman begrijpen het niet. Well, Lars and Soliman don’t understand.

Les51 Maar ik denk dat wij het wel begrijpen! But I think we understand!

Les51 Kijk de volgende keer weer naar ‘Heb je zin?’ Watch ‘Heb je zin?’ again next time

Les51 als je wilt weten hoe het verder gaat. if you want to know how the story continues.

Les51 Tot dan! Till then!

Les51 Doei! Bye!

Les52 Hallo. Hello.

Les52 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les52 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les52 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les52 Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences

Les52 met de grammatica van #dutchgrammar-2 with the grammar from #dutchgrammar-2

Les52 les 26 en 27 lessons 26 and 27

Les52 over het gebruik van ‘hebben’ of ‘zijn’ in het perfectum. about the use of ‘hebben’ or ‘zijn’ in the present perfect.

Les52 Het is de laatste les van de Dutch Summer School. It is the last lesson of the Dutch Summer School.

Les52 De les is begonnen. The lesson has started.

Les52 Beste mensen, we hebben 2 weken hard gestudeerd. Well everyone, we’ve studied very hard these 2 weeks.

Les52 Hebben jullie veel geleerd? Did you learn a lot?

Les52 Ja, mijn Nederlands is verbeterd. Yes, my Dutch has improved.

Les52 We hebben veel Nederlands met elkaar gepraat. And we spoke a lot of Dutch with each other.

Les52 En we zijn in het boek And in the book, we

Les52 van hoofdstuk 10 naar hoofdstuk 18 gegaan. went from chapter 10 to chapter 18.

Les52 We hebben dus 9 hoofdstukken gedaan. So we did 9 chapters.

Les52 En jij Anika? And what about you Anika?

Les52 Ja, ik heb ook veel geleerd. Yes, I learned a lot as well.

Les52 Maar niet alleen de taal. But not only the language.

Les52 Ik ben op veel interessante plekken geweest. I visited a lot of interesting places.

Les52 Ik ken nu het Nederlandse platteland een beetje beter. I know the Dutch countryside a bit better now.

Les52 En jij Pablo? And what about you Pablo?

Les52 Gisteravond was voor mij de beste avond. Yesterday evening was the best evening for me.

Les52 Ik ben naar een kroeg geweest… I went to a pub…

Les52 alleen, zonder de andere studenten. alone, without the other students.

Les52 Daar heb ik een meisje ontmoet. I met a girl there.

Les52 Een Drents boerenmeisje? A Drenthe farm girl?

Les52 Inderdaad! Indeed!

Les52 Ik heb de hele avond Nederlands met haar geoefend. I practised Dutch with her all evening.

Les52 Ik ben tot 1 uur gebleven. I stayed till 1 o’clock.

Les52 Mijn Nederlands is verbeterd… My Dutch has improved…

Les52 door jouw lessen, Marieke… maar ook door haar! because of your lessons Marieke… but also because of her!

Les52 Nou… dat klinkt erg romantisch. Well… that sounds very romantic.

Les52 Nog meer liefdesverhalen misschien? Any more love stories perhaps?

Les52 Wie van jullie heeft ook een romantische avond gehad? Which of the rest of you also had a romantic evening?

Les52 Soliman kijkt naar Gianluca, maar hij zegt niets. Soliman looks at Gianluca, but he doesn’t say anything.

Les52 En Xing? And Xing?

Les52 Ook zij zwijgt. She remains silent as well.

Les52 Beste studenten, vanavond is de laatste barbecue. Right everybody, tonight is the last barbecue.

Les52 Dat wordt erg gezellig en misschien ook wel erg laat. It will be very enjoyable and may go on very late.

Les52 Maar… morgen moeten we al vroeg vertrekken. But… tomorrow we need to leave early.



Les52 Om half 10 moeten alle huisjes leeg zijn. All the houses have to be empty at half past 9.

Les52 Zorg daarom dat je voor de barbecue So please do your packing

Les52 al je koffer hebt gemaakt. before the barbecue.

Les52 Ruim alles op en gooi je afval weg. Clean everything up and throw away the rubbish.

Les52 En als je morgen een transfer wilt, And if you need a transfer tomorrow,

Les52 van het vakantiepark naar station Beilen, from the holiday park to Beilen railway station,

Les52 boek dat dan vanmiddag bij de receptie voor 2 uur. then book that at reception this afternoon before 2 o’clock.

Les52 Ik heb het erg leuk gevonden om jullie les te geven. I really enjoyed teaching you.

Les52 Jullie Nederlands is beter geworden. Your Dutch is a lot better.

Les52 Daar hebben jullie hard voor gewerkt. You worked hard.

Les52 En jullie waren ook een hele leuke groep! And you were a very nice group!

Les52 Ik ben blij I am glad

Les52 dat jullie allemaal naar de zomerschool zijn gekomen. that you all came to the summer school.

Les52 Ik zie jullie vanavond bij de barbecue. I will see you this evening at the barbecue.

Les52 De studenten bedanken Marieke The students thank Marieke

Les52 en ze gaan hun koffers maken. and they go to pack their suitcases.

Les52 In de volgende aflevering zijn we bij de barbecue. In the next episode we’ll join the barbecue.

Les52 Ik ben wel benieuwd I am curious to hear

Les52 wat Martin en Marieke tegen elkaar gaan zeggen. what Martin and Marieke will say to each other.

Les52 Tot dan! Till then!

Les52 Doei! Bye!

Les53 Hallo. Hello.

Les53 Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,

Les53 online docent Nederlands. online Dutch teacher.

Les53 Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)

Les53 Vandaag oefenen we zinnen Today we’ll practise sentences

Les53 met de grammatica van #dutchgrammar-2. with the grammar from #dutchgrammar-2.

Les53 We herhalen de bijzin We’ll repeat the subclause

Les53 en we herhalen het perfectum met ‘hebben’ of ‘zijn’. and we’ll repeat the present perfect with ‘hebben’ or ‘zijn’.

Les53 Het is de laatste avond van de Dutch Summer School. It’s the last night of the Dutch Summer School.

Les53 Alle studenten zijn naar de barbecue gekomen. All the students have come to the barbecue.

Les53 Tijdens deze barbecue krijgen ze hun certificaat. During the barbecue they will get their certificates.

Les53 Bart houdt een toespraak. Bart is giving a speech.

Les53 Beste studenten, Hello everybody,

Les53 ik heb van de docent gehoord I’ve heard from the teacher

Les53 dat jullie heel hard hebben gestudeerd. that you studied very hard.

Les53 Ik hoop dat jullie Nederlands veel is verbeterd. I hope your Dutch has improved a lot.

Les53
Ook ben ik blij dat jullie op veel plekken in Drenthe zijn geweest. I’m happy too, that you visited a lot of places in Drenthe.

Les53
Jullie kennen het Nederlandse platteland nu een beetje beter. You know the Dutch countryside a bit better now.

Les53
Ik hoop natuurlijk ook dat jullie nog niet alles hebben geleerd. Of course I hope you haven’t learned everything yet.

Les53 En ik zeg dat, And I say that,

Les53 omdat ik jullie graag de volgende keer opnieuw hier zie, because I would like to see you here again next time,

Les53 op onze Winter School at our Winter School

Les53 of volgend jaar op de Summer School. or next year at our Summer School.

Les53 Voordat ik de certificaten uitreik, Before I hand out the certificates,

Les53 wil ik vragen of Marieke even naar voren komt. I would like to ask Marieke to come forward.

Les53 Vinden jullie dat Marieke goed les heeft gegeven? Do you think Marieke has been a good teacher?

Les53 ‘Ja!’ roepen de studenten. ‘Yes!’ shout the students.

Les53 Geef haar dan een warm applaus! Then give her a round of applause!

Les53 De studenten klappen voor Marieke. The students clap for Marieke.

Les53 En dan is het nu tijd voor de certificaten! And now it’s time for the certificates!

Les53 Bart reikt de certificaten uit. Bart hands out the certificates.

Les53 En daarna begint de barbecue. And then the barbecue begins.

Les53 En omdat het de laatste avond is, And because it’s the last evening,

Les53 mag Marieke eindelijk ook een glaasje wijn drinken. Marieke can have a glass of wine at last.

Les53 Soliman vraagt aan Marieke: Soliman asks Marieke:

Les53 Hoe was je avond gisteren met Gianluca? How was your evening yesterday with Gianluca?

Les53 Oh… gezellig hoor. Oh… very nice.

Les53 En eh… hoe zit dat nu precies? And uh… in what way exactly?

Les53 Wat? What?

Les53 Nou… met jou en Gianluca? Well… with you and Gianluca?

Les53 Met mij en Gianluca? With me and Gianluca?

Les53 Ja, ik zag jullie gisteren romantisch eten. Yes, I saw you were having a romantic dinner yesterday.



Les53 Haha… niets bijzonders hoor. Haha… well nothing special, believe me.

Les53 Dus jullie zijn niet verliefd? So you are not in love?

Les53 Verliefd? In love?

Les53 Op Gianluca? With Gianluca?

Les53 Hij heeft toch het hele woordenboek He has learned the whole dictionary

Les53 voor jou uit zijn hoofd geleerd? by heart for you, hasn’t he?

Les53 Ha… Ha…

Les53 Ik heb hem gisteren overhoord. I tested him yesterday.

Les53 Hij kent nog niet eens 20 bladzijdes! He doesn’t even know 20 pages yet!

Les53 Gianluca is een leuke jongen. Gianluca is a nice guy.

Les53 Hij kan hele mooie complimenten maken. He can pay very nice compliments.

Les53 Maar hij is mijn type niet. But he is not my type.

Les53 Geef mij maar een lieve I prefer a sweet

Les53 en een beetje onhandige jongen. slightly awkward kind of guy.

Les53 Zoals Martin bijvoorbeeld… Like Martin for example…

Les53 Dat is nou echt een leuke jongen! He’s a really nice guy now!

Les53 Ik ga hem even zoeken, I’m going to look for him,

Les53 want hij wilde mij vanavond de maan laten zien! because he wanted to show me the moon tonight!

Les53 Maar… ondertussen… But… meanwhile…

Les53 is Martin al bij het bruggetje… Martin is already at the bridge…

Les53 en je raadt al met wie… and you can guess with whom…

Les53 Dit was ‘Heb je zin?’ This was ‘Heb je zin?’

Les53 En voorlopig was dat de laatste aflevering. And for the time being that was the last episode.

Les53 Misschien is het goed om te weten Maybe you would like to know

Les53
dat je zelf natuurlijk ook naar de Summer School kunt komen. that you can also come to the Summer School yourself.

Les53 Wil je veel Nederlands leren in een korte tijd? Do you want to learn a lot of Dutch in a short space of time?

Les53 Wil je mensen leren kennen uit de hele wereld? Do you want to get to know people from all over the world?

Les53 Tijdens een gezellige vakantie in Nederland? While having a fun holiday in the Netherlands?

Les53 Kom dan naar de Dutch Summer School Then join the Dutch Summer School

Les53 of de Dutch Winter School! or the Dutch Winter School!

Les53 Meer informatie vind je op You will find more information at

Les53 dutchsummerschool.nl dutchsummerschool.nl

Les53 en dutchwinterschool.nl and dutchwinterschool.nl

Les53 En wie weet, sta jij straks zelf op dat bruggetje And who knows? You could be on that bridge

Les53 met iemand naar de maan te kijken with someone looking at the moon

Les53 terwijl je Nederlands praat. while speaking Dutch.

Les53 Hoewel het erg veel werk was, Although it was a lot of work,

Les53 heb ik deze lessen met heel veel plezier gemaakt. it gave me much pleasure to make these lessons.

Les53 Ik weet niet of ik meer van deze filmpjes moet maken, I don’t know if I should make more of these videos,

Les53 of dat ik mijn tijd moet gebruiken or if I should use my time

Les53 voor andere lesmaterialen. for other learning materials.

Les53 Wat vinden jullie? What do you think?

Les53 Vinden jullie deze filmpjes leuk? Did you like these videos?

Les53 Wil je dat ik met een nieuwe reeks kom? Do you want me to publish a new series?

Les53 Wil je weten of Martin en Marieke Do you want to know if Martin and Marieke

Les53 misschien toch bij elkaar komen? might still get to together?

Les53 Laat het mij weten! Let me know!

Les53 Schrijf je commentaar onder de video! Write your comment below the video!

Les53 En je kunt me altijd op de volgende manier helpen: And you can always help me in the following way:

Les53 door op het duimpje te klikken by clicking the thumbs-up button

Les53 en door de video op social media te delen… and by sharing the video on social media…

Les53 want hoe meer mensen deze video’s bekijken, because if more people watch these videos,

Les53 hoe groter de kans dat ik met een nieuwe reeks kom! the chance is greater that I will come up with a new series!

Les53 Dus wie weet… So, who knows…

Les53 Misschien tot volgende keer! Maybe till next time!

Les53 Doei! Bye!


