Stepping Stones 1 bk – Chapter 7: All About Britain
Stone 23
Zeggen wat je van plan bent:
I am going to travel by train.
I am going to travel by bike this year.
I am going to visit the Tower.
I am going to Belgium on foot.
Zeggen wat een ander van plan is:
He is going to stay in Holland for a month.

Ik ben van
Ik ben van
reizen.
Ik ben van
Ik ben van

plan per trein te reizen
plan dit jaar met de fiets te
plan de Tower te bezoeken.
plan lopend naar België te gaan.

Hij is van plan een maand in Nederland te
blijven.
She is going to travel by plane.
Zij is van plan per vliegtuig te reizen.
We are going to England for a long weekend. We zijn van plan een lang weekend naar
Engeland te gaan.
They are going to visit us next year.
Zij zijn van plan ons volgend jaar te
bezoeken.
Stone 24
Iemand de weg vragen:
Excuse me.
Do you know where Buckingham Palace is?
Do you know where the supermarket is?
Can you tell me where Arsenal plays?
Can you tell me where the cinema is?
Iemand de weg wijzen:
Turn right.
Turn left at the traffic lights.
Go straight on.
It's at the end of the street.
Take the second turning on the right.
It's on your right.
Cross the river and turn left.

Pardon.
Weet u waar Buckingham Palace is.
Weet u waar de supermarkt is?
Kunt u me vertellen waar Arsenal speelt?
Kunt u me vertellen waar de bioscoop is
Sla rechts af.
Sla bij de verkeerslichten linksaf.
Ga rechtdoor.
Het is aan het eind van de straat.
Neem de tweede afslag rechts.
Het is aan je rechterhand.
Steek de rivier over en sla links af.

Stone 25
Voorstellen om iets te doen:
How about going to Great Britain?
Let's go to Scotland.
How about playing tennis this afternoon?
Let's go swimming in the sea.
How about doing a tour of Wales?

Zullen we naar Groot-Brittannië gaan.
Laten we naar Schotland gaan.
Zullen we vanmiddag gaan tennissen?
Laten we in zee gaan zwemmen.
Zullen we een rondreis door Wales maken?

Stone 26
Zeggen wat iemand moet doen:
Be careful!
Go to the front door.
Stay in your seats.
Press the red button.
Look out for that car!

Wees voorzichtig!
Ga naar de voordeur.
Blijf zitten.
Druk op de rode knop.
Kijk uit voor die auto!

Zeggen wat iemand niet moet doen:
Don't smoke on the first floor.
Don't talk to me.
Do not disturb.
Please, don't wait for me!

Niet
Niet
Niet
Niet

roken op de eerste verdieping.
tegen me praten.
storen.
op me wachten, alstublieft!

