Stepping Stones 2 bk – Chapter 5: Love is in the Air
Stone 18
Vragen of iemand mee uitgaat:
Would you like to go out with me?
How about going to a party together?
Would you like to go to the cinema
tomorrow?
er erop reageren:
Great. That's a good idea.
No, thanks. Perhaps another time.
I'd love to, but I'm busy tomorrow.

Heb je zin om met mij uit te gaan?
Wat vind je ervan om samen naar een feestje
te gaan?
Heb je zin om morgen naar de bioscoop te
gaan?
Geweldig. Dat is een goed idee.
Nee, dank je. Misschien een andere keer.
Ik zou heel graag willen, maar ik heb het
druk morgen.

Stone 19
Vragen wat iemand aan het doen was:
What was Simon doing then?
What were you doing last night?
What were they doing when you saw them?
What were they doing when you came in?
en erop reageren:
He was asking her out.
I was thinking about him for hours.
They were swimming.
They were kissing.

Wat was Simon toen aan het doen?
Wat was je gisteravond aan het doen?
Wat waren zij aan het doen toen jij hen zag?
Wat waren zij aan het doen toen jij
binnenkwam?
Hij was bezig haar mee uit te vragen.
Ik heb urenlang aan hem zitten denken.
Zij waren aan het zwemmen.
Zij waren aan het zoenen.

Stone 20
Zeggen dat je ergens naar verlangt of
op hoopt:
I hope you'll call me soon.
She hopes she'll get a good mark.
I'm dying for some chocolate.

Ik hoop dat je me gauw belt.
Zij hoopt dat ze een goed cijfer krijgt.
Ik heb erg veel zin in wat chocola.

Stone 21
Wat meer over jezelf vertellen:
I'm fourteen and I live in Rotterdam.
I was born in Zoetermeer.
My surname is Bordewijk.
My first name is Miriam.
My favourite film is 'The Matrix'.
I like chatting on the Internet.
My parents are teachers.
I want to be a nurse.

Ik ben veertien en ik woon in Rotterdam.
Ik ben geboren in Zoetermeer.
Mijn achternaam is Bordewijk.
Mijn voornaam is Miriam.
Mijn lievelingsfilm is 'The Matrix'.
Ik hou van chatten op internet.
Mijn ouders zijn leraar.
Ik wil verpleegster worden.
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Stone 22
Zeggen hoe iemand iets doet:
He can't kiss terribly well.
She sings wonderfully.
He drives carefully.
They speak English badly.

Hij kan niet erg goed zoenen.
Zij zingt prachtig.
Hij rijdt voorzichtig.
Zij spreken slecht Engels.
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