Stepping Stones 3 kgt – Chapter 3: Going Global
Stone 9
Vragen waar je iets kunt vinden…:
Excuse me. Could you tell me where I can
find the British Airways desk?
Excuse me. Can you tell me where I can find
the check-in counter?
Excuse me. Could you tell me where I can
find the hospital?
Excuse me. Where can I book a ticket?
Excuse me. Where can I buy a travel guide?
…en hierop reageren:
You can find the desk on the second floor.
You can find it over there!
You can book one at the travel agency.
You can book your tickets on the Internet.
You can buy them in that shop.
You can buy things like that at the
department store.

Pardon. Zou u mij kunnen vertellen waar ik
de balie van British Airways kan vinden?
Pardon. Kun je me vertellen waar ik de
incheckbalie kan vinden?
Pardon. Zou u me kunnen vertellen waar ik
het ziekenhuis kan vinden?
Pardon. Waar kan ik een kaartje reserveren?
Pardon.Waar kan ik een reisgids kopen?
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het op de tweede verdieping vinden.
het daar vinden!
er één reserveren bij het reisbureau.
uw kaartjes via internet reserveren
ze in die winkel kopen.
zulke dingen in het warenhuis kopen.

Stone 10
Zeggen dat iets eng of gevaarlijk is:
It’s dangerous to drive on the right in
England.
It can be risky to cross the street in India.
It’s scary to be out in a thunderstorm.
It can be frightening to go on unguided
walks.
It’s scary to go far-away places.
It’s risky to travel alone.
You’ll be in trouble if you lose your passport.
You’ll be in trouble if you go on your own.
You’ll be in trouble if you get lost.
You’ll be in trouble if you don’t listen to the
teacher.

Het is gevaarlijk om in Engeland rechts te
rijden.
Het kan riskant zijn om in India de straat
over te steken.
Het is eng om buiten te zijn in een
onweersbui.
Het kan angstaanjagend zijn om onbegeleide
wandelingen te maken.
Het is eng om naar verafgelegen plaatsen te
gaan.
Het is riskant om alleen te reizen.
Je komt in de problemen als je je paspoort
verliest.
Je komt in de problemen als je alleen gaat.
Je komt in de problemen als je verdwaalt.
Je komt in de problemen als je niet luistert
naar je docent.

Stone 11
Ergens voor reserveren en hierop

reageren:

I’d like to book a table for four on Saturday.

Yes, sure, that’s possible.

I’d like to reserve tickets for The Lion King.

Ik wil graag een tafel reserveren voor vier
personen voor zaterdag.

Jazeker, dat is mogelijk.

Ik wil graag kaartjes reserveren voor The
Lion King.

Yes, sure, what time do you prefer?

Jazeker, welke tijd hebt u het liefst?

Yes, sure, which day do you prefer?

Jazeker, welke dag hebt u het liefst?

I’m sorry but we’re fully booked.

Het spijt me, maar we zijn volgeboekt.

I’d like to book tickets for a day trip to the
Isle of Wight.

Ik zou graag kaartjes voor een dagtocht naar
Isle of Wight boeken.

Ik wil graag een zitplaats op de vlucht naar
I’d like to reserve a seat on the flight to
Edinburgh reserveren.
Edinburgh.
Do you have a table for eight on Wednesday? Heb u een tafel voor acht personen voor
woensdag?
Can I still get tickets for this film?

I’m afraid that’s not possible.

Do you have a room for two?

I’m not sure but I can check.

Kan ik nog kaartjes voor deze film krijgen?

Ik ben bang dat dat niet mogelijk is.

Hebt u een kamer voor twee personen?

Ik weet het niet zeker, maar ik kan het
controleren.

