Stepping Stones 2 kgt – Chapter 7: On the Move
Stone 27
De weg vragen en de weg wijzen:
Excuse me.
Do you know where I can find customs?
Can you tell me where I can find the
information desk?
Can you tell me where I can find platform 6?

Pardon.
Weet u waar ik de douane kan vinden?
Kunt u me vertellen waar ik de
informatiebalie kan vinden?
Kunt u me vertellen waar ik perron 6 kan
vinden?
Is this the way to the nearest cash machine? Is dit de weg naar de dichtstbijzijnde
geldautomaat?
Where is the nearest cash machine?
Waar is de dichtstbijzijnde geldautomaat?
Could you show me where I am on this map? Kunt u me laten zien waar ik ben op deze
plattegrond?
Excuse me, do you know the way around
Pardon, kent u hier de weg?
here?
Do you know where I can find the
Weet u waar ik de informatiebalie kan
information desk?
vinden?
Is this the way to platform 6?
Is dit de weg naar perron 6?
Excuse me, where is customs?
Pardon, waar is de douane?
Excuse me, where is the information desk?
Pardon, waar is de informatiebalie?
It's straight ahead.
Het is rechtdoor.
It's at the corner.
Het is op de hoek.
It's on your left.
Het is aan uw linkerkant.
It's in the main hall.
Het is in de hoofdhal.
Walk straight on for 50 metres.
Loop 50 meter rechtdoor.
Walk along that corridor for 50 metres.
Loop 50 meter door die gang.
Turn the corner after 100 metres.
Ga de hoek om na 100 meter.
Turn the corner after the traffic lights.
Ga de hoek om na de stoplichten.
Take the bus to Elm's Road.
Neem de bus naar Elm's Road.
Take the Underground to Wembley Stadium. Neem de metro naar Wembley Stadium.
Stone 28
Vragen stellen wanneer je op reis bent:
From which platform does the Intercity
leave?
When does the bus leave?
At which platform does the Intercity arrive?
When does the Shuttle arrive?
When does the bus arrive?
How much is a weekend card?
How much is a single to Newcastle?
Do you have One Day Travelcards?
Do I have to change?
A single to Reading, please.
Two return tickets to London, please.
Two day returns to Oxford, please.

Van welk perron vertrekt de Intercity?
Wanneer vertrekt de bus?
Op welk perron komt de Intercity aan?
Wanneer komt de Shuttle aan?
Wanneer komt de bus aan?
Hoe duur is een weekendretour?
Hoe duur is een enkeltje naar Newcastle?
Heeft u Travelcards voor één dag?
Moet ik overstappen?
Een enkeltje naar Reading, alstublieft.
Twee retourtjes naar Londen, alstublieft.
Twee dagretourtjes naar Oxford, alstublieft.
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Stone 29
Spreken over aankomst- en
vertrektijden:
The next train arrives at 10.25.
My train arrives at half past four.
The next bus arrives in ten minutes.
Our ferry arrives at a quarter to six.
The next train leaves at half past four.
Our ferry leaves in ten minutes.
My train leaves at 10.25.
The next bus leaves at a quarter to six.

De volgende trein komt om 10.25 aan.
Mijn trein komt om half vijf aan.
De volgende bus komt over tien minuten aan.
Onze veerboot komt om kwart voor zes aan.
De volgende trein vertrekt om half vijf.
Onze veerboot vertrekt over tien minuten.
Mijn trein vertrekt om 10.25.
De volgende bus vertrekt om kwart voor zes.
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