Stepping Stones 4 bk – Chapter 5: Looking Forward
Stone 16
Vragen naar de toekomst:
What will you do in the next five years?
Do you think you will get married in the next
ten years?
What will you do before you are 30 years
old?
What will you do before you retire?
Voorspellingen doen over de toekomst:
In a couple of years I’ll finish school.
I will get a full-time job.
Yes, I will be married to the love of my life
before I’m 25.
No, I will still be single.
I will become a very famous top model
before I’m 30.
I will be rich.
I will buy a house.
By that time I will have my own company.
I will fly all over the world.

Wat ga jij in de komende vijf jaar doen?
Denk jij dat je in de komende tien jaar zult
gaan trouwen?
Wat ga jij doen voordat je 30 jaar oud bent?
Wat ga jij doen voordat je met pensioen
gaat?
Over een paar jaar ben ik klaar met school.
Ik zal een voltijd baan krijgen.
Ja, ik zal getrouwd zijn met de liefde van
mijn leven voordat ik 25 ben.
Nee, ik zal nog steeds alleenstaand zijn.
Ik zal een heel beroemd topmodel zijn
voordat ik 30 ben.
Ik zal rijk zijn.
Ik zal een huis kopen.
Tegen die tijd zal ik mijn eigen bedrijf
hebben.
Ik zal over de hele wereld vliegen.

Stone 17
Schrijven of zeggen wat jij of iemand
anders zou willen worden:
I would like to have my own shop and be the
manager.
I want to be a bus driver because I like
travelling.
I would like to be a florist because I like
flowers and plants.
I would like to be a doctor and help people
who are ill.
My sister would love to become a teacher
because she enjoys working with children.
Tom is very creative and would love to be a
writer.
Ann would like to become a chef because she
loves cooking.

Ik zou graag mijn eigen zaak willen hebben
en de manager zijn.
Ik wil buschauffeur worden omdat ik reizen
leuk vind.
Ik zou graag bloemist willen worden omdat ik
van bloemen en planten houd.
Ik zou graag dokter willen worden en mensen
helpen die ziek zijn.
Mijn zus zou graag lerares willen worden
omdat ze graag met kinderen werkt.
Tom is heel creatief en zou graag schrijver
willen worden.
Ann zou graag chef-kok willen worden omdat
ze van koken houdt.

Stone 18
Schrijven of zeggen waar je goed in
bent:
I am good at working with computers.
Ik kan goed met computers werken.
I speak English very well and a little German. Ik spreek heel goed Engels en een beetje
Duits.
I have a lot of experience as a shop assistant. Ik heb veel ervaring als verkoper.
I always learn new things very quickly.
Ik leer nieuwe dingen altijd heel snel.
Working with people is what I do best.
Met mensen werken is wat ik het beste kan.

