Stepping Stones 3 basic – Chapter 3: Going Global
Stone 9
Zeggen wat er op dit moment gebeurt:
My mother is working in the garden.
We are having English at the moment.
I’m calling from my hotel room now.
My friends are playing tennis.
Dennis is playing a game on his computer.

Mijn moeder is in de tuin aan het werk.
We hebben Engels op dit moment.
Ik bel nu vanaf mijn hotelkamer.
Mijn vrienden zijn aan het tennissen.
Dennis is een spel op zijn computer aan het
spelen.

Stone 10
Vertellen dat iets regelmatig gebeurt:
I always go to school by bike.
My dad usually goes fishing on Saturday
mornings.
My parents often go to the cinema.
In the summer holidays we always go to
France.
The sun shines every day on Ibiza.

Ik ga altijd op de fiets naar school.
Mijn vader gaat gewoonlijk vissen op
zaterdagochtend.
Mijn ouders gaan vaak naar de bioscoop.
In de zomervakantie gaan we altijd naar
Frankrijk.
De zon schijnt elke dag op Ibiza.

Stone 11
Zeggen wat iemand nog nooit heeft
gedaan:
I’ve never liked hard rock music.
She’s never laughed so much.
We’ve never travelled by plane.
You’ve never climbed a high mountain.
They’ve never sailed on the North Sea.

Ik heb nog nooit van hardrockmuziek
gehouden.
Zij heeft nog nooit zo veel gelachen.
We hebben nog nooit met het vliegtuig
gereisd.
Jij hebt/jullie hebben nog nooit een hoge
berg beklommen..
Zij hebben nog nooit op de Noordzee gezeild.

Stone 12
Informatie vragen bij een reisbureau:
We’d like some information about a trip to
Melbourne, please.
Can I buy tickets for the ferry to Newcastle
here?
Have you got a double room?
Are there any seats left for the flight on
October 11th?
What time does our plane leave?
Could you send us a leaflet?
Ergens voor reserveren:
I’d like to book two seats for the Australian
Backpacker Tour, please.

Wij zouden graag wat informatie willen
hebben over een reis naar Melbourne,
alstublieft.
Kan ik hier kaartjes kopen voor de veerboot
naar Newcastle?
Heeft u een tweepersoonskamer?
Zijn er nog zitplaatsen over voor de vlucht
van 11 oktober?
Hoe laat vertrekt ons vliegtuig?
Kunt u ons een folder sturen?
Ik zou graag twee plaatsen voor de
Australian Backpacker Tour willen reserveren,
alstublieft.

We’d like to get some tickets for the NASA
Space Center.
Could we make a reservation for next
weekend?
Can we book a hotel room for next Saturday?

Wij zouden graag enkele kaartjes voor het
NASA Space Center willen hebben.
Zouden we een reservering voor volgend
weekend kunnen maken?
Kunnen we een hotelkamer voor volgende
week zaterdag boeken?

