Stepping Stones 4 basic – Chapter 3: Alive and kicking
Stone 8
Vragen wat je het liefst zou willen…

... en daarop reageren

What would you prefer to do tonight?

I would prefer to eat out in a fancy
restaurant.

What would you like to drink?

Wat zou je vanavond het liefst doen?

Ik zou het liefst uit eten gaan in een sjiek
restaurant.
Wat wil je drinken?

I would like to have a beer, please.

Ik wil graag een biertje, alstublieft.

I’d rather stay at home tonight.

Ik blijf liever thuis vanavond.

Would you like to stay at home or go out?
Where would you like to go on holiday this
year?

I’d like to go to Ireland most of all.

Wil je thuisblijven of uitgaan?

Waar zou je graag naar toe willen op
vakantie dit jaar?

Ik zou het allerliefst naar Ierland gaan.

Stone 9
Iets vragen in een restaurant…
…en daarop reageren
Waiter, a table for four , please.

Of course, Sir. Smoking or non-smoking?

Could we see the menu, please?

Certainly, madam. Here you are.
Something to drink first?

Is there something you can recommend?

I can recommend the chef’s speciality.

Waiter. Another coke, please.

Yes, of course. I’ll be right back.

Ober, een tafel voor vier personen,
alstublieft.

Natuurlijk, meneer. Roken of niet-roken?

Zouden we de menukaart mogen zien,
altublieft?

Zeker, mevrouw. Alstublieft. Iets te drinken
vooraf?
Is er iets dat u kunt aanbevelen?

Ik kan de specialiteit van de chef aanbevelen.

Ober. Nog een cola, alstublieft.

Ja, natuurlijk. Ik ben zo terug.

Excuse me, could we have some more chips,
please?

Pardon. Zouden we nog wat meer patat
kunnen krijgen, altublieft.

Waitress, could you bring me a clean spoon,
please.

Serveerster, zou u me een schone lepel
kunnen brengen, altublieft.

Certainly. Is everthing OK?

I’m sorry, Sir. I’ll get one right away.

Excuse me, could we have the bill, please?

Zeker. Is alles in orde?

Het spijt me, meneer. Ik haal er direct één
op.
Pardon, zouden we de rekening mogen
hebben, alstublieft?

I’ll see to it.

Ik zal er voor zorgen.

Of course. I’ll get you the menu.

Natuurlijk. Ik haal de menukaart voor u.

Waiter, we’d like a dessert, please.

Ober, we zouden graag een nagerecht willen,
altublieft.

Stone 10
Vragen hoe iemand ergens over denkt
What do you think of wearing wrist bands?
How do you feel about using alcohol?
What’s your opinion about rap music?

Wat vind je van het dragen van polsbandjes?
Hoe denk jij over alcoholgebruik?
Wat is jouw mening over rapmuziek?
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Do you agree?
Don’t you agree?

Ben je het ermee eens?
Vind je ook niet?

Stone 11
Zeggen hoe jij ergens over denkt
I’m for drinking rules.
I’m against smoking.
In my opinion rap songs are terrible.
I think music is very important to everybody.
I feel you shouldn’t drink so much.

Ik ben voor regels voor drankgebruik.
Ik ben tegen roken.
Naar mijn mening zijn rapliedjes
verschrikkelijk.
Ik denk dat muziek heel belangrijk is voor
iedereen.
Ik vind dat je niet zo veel zou moeten
drinken.

Stone 12
Zeggen of je het wel of niet met iemand
eens bent
I agree beacuse I hate cigarettes.
Ik ben het ermee eens omdat ik sigaretten
haat.
I don’t agree because everybody should do
Ik ben het er niet mee eens omdat iedereen
what they like.
zou moeten doen wat hij/zij wil.
I disagree because it’s absolutely unfair.
Ik ben het ermee oneens omdat het absoluut
oneerlijk is.
I don’t think so because it’s for charity.
Ik denk van niet omdat het voor liefdadigheid
is.
I think so too.
Dat denk ik ook.
I believe you’re right. That’s why I’m going to Ik geloof dat je gelijk hebt. Daarom ga ik een
write an e-mail to protest.
e-mail schrijven om te protesteren.
I think you’re wrong because it’s against the Ik denk dat je ongelijk hebt, omdat het tegen
law.
de wet is .
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