Stepping Stones 2 kgt – Chapter 5: Happy Together
Stone 19
Een afspraakje maken:
Would you like to go out with me tonight?
Would you like to go bowling with me on
Saturday?
Would you like to come over to my place next
week?
Would you like to go bowling with me
tonight?
Would you like to come over to my place on
Saturday?
Would you like to go out with me next week?
Would you like to come over to my place
tonight?
Do you feel like going to the cinema tonight?
Do you feel like coming along to the party
next week?
How about coming along to the party on
Saturday?
How about going to the cinema next week?
Hierop reageren:
Sure! Pick me up at seven.
Great!
Sounds cool!
I'd love to.
I'm afraid I can't because tomorrow is my
birthday.
I'm afraid I can't because I have lots of
homework.
I'm afraid I can't because my parents won't
let me.
Perhaps some other time.

Wil je vanavond met me uit?
Wil je zaterdag met me gaan bowlen?
Wil je volgende week naar mijn huis komen?
Wil je vanavond met me gaan bowlen?
Wil je zaterdag naar mijn huis komen?
Wil je volgende week met me uit?
Wil je vanavond naar mijn huis komen?
Heb je zin om vanavond naar de bioscoop te
gaan?
Heb je zin om volgende week mee te gaan
naar het feestje?
Wat dacht je ervan om zaterdag mee naar
het feestje te gaan?
Wat dacht je ervan om volgende week naar
de film te gaan?
Natuurlijk! Haal me maar om zeven uur op.
Graag!
Klinkt leuk!
Dat lijkt me erg leuk.
Ik kan helaas niet omdat het morgen mijn
verjaardag is.
Ik kan helaas niet omdat ik veel huiswerk
heb.
Ik kan helaas niet omdat ik niet mag van mijn
ouders.
Misschien een andere keer.

Stone 20
Vragen wat iemand aan het doen was:
What was he doing?
What was Jack doing?
What were they doing when I phoned?
What were you doing when she came over?
What were they doing when she came over?

Wat was hij aan het doen?
Wat was Jack aan het doen?
Wat waren zij aan het doen toen ik belde?
Wat waren jullie aan het doen toen ze
langskwam?
Wat waren zij aan het doen toen zij
langskwam?
Wat was je aan het doen toen ik belde?

What were you doing when I phoned?
Vertellen wat iemand aan het doen was:
I was laughing.
Ik was aan het lachen.
Robin was making a phone call.
Robin was aan het telefoneren.
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He was talking to a friend.
They were kissing when she walked in.
You were watching TV when I saw them.
You were watching TV while we were doing
the dishes.
You were watching TV while he was doing
homework.
They were watching TV when she walked in.
You were kissing while we were doing the
dishes.
They were kissing while he was doing
homework.
They were watching TV while he was doing
homework.
You were kissing while he was doing
homework.

Hij was met een vriend aan het praten.
Zij waren aan het zoenen toen zij binnenliep.
Jij was tv aan het kijken toen ik hen zag.
Jij was tv aan het kijken terwijl wij stonden af
te wassen.
Jij was tv aan het kijken terwijl hij huiswerk
maakte.
Zij waren tv aan het kijken toen zij
binnenliep.
Jullie waren aan het zoenen terwijl wij
stonden af te wassen.
Zij waren aan het zoenen terwijl hij huiswerk
maakte.
Zij waren tv aan het kijken terwijl hij
huiswerk maakte.
Jullie waren aan het zoenen terwijl hij
huiswerk maakte.

Stone 21
Zeggen dat je ergens naar verlangt of
op hoopt:
We are looking forward to coming to your
party.
We are looking forward to going away this
weekend.
I hope I'll see him again soon.
I hope we'll meet someone nice.
I hope we'll have a nice holiday.
I hope she'll forgive me.
I hope she'll be on time.
I'm dying for a chocolate bar.
I'm dying for her to call me.
I hope I'll meet someone nice.
I hope she'll meet someone nice.
I hope we'll see him again soon.
I hope I'll have a nice holiday.
I hope I'll be on time.

We kijken ernaar uit om naar jullie feest te
komen.
We kijken ernaar uit om dit weekend weg te
gaan.
Ik hoop dat ik hem snel weer zal zien.
Ik hoop dat we iemand zullen ontmoeten die
aardig is.
Ik hoop dat we een leuke vakantie zullen
hebben.
Ik hoop dat ze me zal vergeven.
Ik hoop dat ze op tijd zal zijn.
Ik verlang erg naar een chocolade reep.
Ik wil heel erg graag dat ze me belt.
Ik hoop dat ik iemand zal ontmoeten die
aardig is.
Ik hoop dat zij iemand zullen ontmoeten die
aardig is.
Ik hoop dat we hem snel weer zullen zien.
Ik hoop dat ik een leuke vakantie zal hebben.
Ik hoop dat ik op tijd zal zijn.

Stone 22
Zeggen hoe iemand iets doet:
The artist sings beautifully.
She dances well.
She dances terribly.
The artist sings well.
The artist sings terribly.
She dances beautifully.

De artiest zingt mooi.
Zij danst goed.
Zij danst vreselijk.
De artiest zingt mooi.
De artiest zingt vreselijk.
Zij danst mooi.
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She sings beautifully.
She sings well.
She sings terribly.
He holds her firmly.
She holds him tightly.
They act childishly.
You behave stupidly.
They act stupidly.
You behave childishly.

Zij zingt mooi.
Zij zingt goed.
Zij zingt vreselijk.
Hij houdt haar stevig vast.
Zij houdt hem stevig vast.
Zij gedragen zich kinderachtig.
Je gedraagt je stom.
Zij gedragen zich stom.
Je gedraagt je kinderachtig.

3

