Breekijzer woordenlijst Engels hoofdstuk 7

Woordenlijst bij hoofdstuk 7 (Engels)
Deel 1
aanhebben

wear

Hij h… een warme trui a… , want het is koud.

afgeven

come off

Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g… a… .

allemaal

all

Als jullie a… even helpen zijn we snel klaar.

andere

other

Deze kleur is niet mooi. Heeft u ook een a… kleur?

apart

separate

Deze t-shirts kan je wel samen wassen, maar deze trui moet a… .

bij elkaar

together

Drie koffie en een thee, dat is b… e… € 5,75.

breed

width

Deze tafel is 2 meter lang en 1 meter 20 b… .

bruin

brown

Wil je wit brood of b… brood?

het buurthuis
doen

community center

Elke buurt heeft wel een b… : daar mag iedereen komen, om een cursus te
of gewoon om een praatje te maken.

de centimeter

cm

Ik ben 1 meter en 80 c… lang.

het colber

jacket

Een pak is een c… met een broek.

denken

think

Ik d… dat het straks gaat regenen. Kijk maar: allemaal donkere wolken.

dik, dikke

thick

’s Winters draag ik een d… jas. Dan blijf ik lekker warm.

direct

immediately

Nee, niet straks! Ik wil dat je nu d… die muziek zachter zet.
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donkerblauw

dark blue

Lichtblauw vind ik wel mooi, maar d… niet.

dragen

wear

Wat d… je liever, een broek of een rok?

dubbel

double

Mijn naam is van Daalen, met d… a.

extra large (XL)

xl

Dat t-shirt is wel erg groot. Het is maat e… l… , denk ik.

fantastisch

fantastic

Wat, ga je trouwen? Wat f… ! Gefeliciteerd!

geweldig

marvellous

Nee, ik vind deze jurk niet zo g… . Die daar is veel mooier.

de graden

degrees

Het is lekker weer. De zon schijnt en het is 22 g… .

grijs

grey

Het is slecht weer. De lucht is helemaal g… . Het gaat zo regenen, denk ik.

groen

green

Wilt u een rode of een g… paprika?

de hak

heel

Damesschoenen hebben soms een hoge h… .

de handdoek
was.

towel

Ga je douchen? Pak dan even een schone h… , want die andere moet in de

hartstikke

very

Wat, heb je je rijbewijs gehaald? H… goed! Gefeliciteerd.

de hoed

hat

Veel mensen zetten graag iets op hun hoofd: een pet, een muts of een h… .

inleveren
de jurk

hand in
dress

Als je de lege fles i… krijg je 20 cent terug.
Mijn zus gaat trouwen. Ze gaat vandaag een mooie witte trouwj… kopen.
2

Breekijzer woordenlijst Engels hoofdstuk 7

kapot

broken

Onze t.v. is k… . We gaan morgen een nieuwe kopen.

de kassa

cash till

U kunt daar bij de k… betalen, mevrouw.

katoen (katoenen) cotton

T-shirts zijn vaak gemaakt van k… .

de keer

Sorry, kunt u dat nog een k… zeggen?

time

de kledingstukken clothes

Jassen, broeken, t-shirts, jurken, sokken: dat zijn allemaal k… .

de kleur

colour

Ik vind blauw niet mooi. Heeft u ook een andere k… ?

laag
heeft

low

Deze flat is hoog, hij heeft wel 20 verdiepingen. Maar die flat is l… , want hij
maar 6 verdiepingen.

de laarzen

boots

Je hebt ze aan je voeten maar ze zijn veel hoger dan schoenen: de l… .

large (L)

L

Deze trui is medium, maar hij is een beetje klein. Heeft u ook een l… ?

leer (leren)

leather

Deze jas is wel duur, maar hij is ook gemaakt van echt l… .

lelijk

ugly

Nee, deze rok is helemaal niet mooi! Ik vind hem erg l… .

licht

light

In de zomer wordt het ’s morgens altijd heel vroeg l… .

lichtblauw

light blue

Nee, donkerblauw vind ik niet zo mooi, maar l… wel.

lijken

look like, seem like

Ze l… echt op haar zusje. Alleen ze heeft kort haar en haar zusje lang.

de maat

size

Deze schoenen zijn te klein. Heeft u ook een grotere m… ?
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de markt

market

Het is buiten en je kan er bijna alles kopen: de m… .

medium (M)

M

Nee sorry, we hebben geen large meer. We hebben alleen nog small of m… .

meestal

usually

Ik ga m… met de fiets naar school. Alleen als het heel hard regent neem ik de
bus.

de meter

meter

Mijn buurman is erg lang. Hij is ongeveer 1 m… 95.

net (een net pak)

neat and tidy

Hé, wat heb jij een n… pak aan?
Ja, mooi hé? Ik ga straks naar een trouwfeest.

misschien

maybe

Wanneer heb je tijd?
Ik weet het niet. M… morgen.

niet zo geweldig

not so beautiful

Hoe vind je deze kleur?
N… z… g… . Die groene is veel mooier.

nodig

need

Kan ik wat geld van je lenen?
Ja hoor, hoeveel heb je n… ?

nooit

never

Ga je wel eens met de fiets naar je werk?
Nee n… , altijd met de auto.

omdoen

put on

Het is koud buiten. Je kan beter een sjaal o… .

het ondergoed
het

underwear

Alle hemden, onderbroeken en sokken zijn weer schoon, want ik heb vandaag
o… gewassen.

ophalen

pick up

Ik breng mijn zoontje ’s morgens om half 9 naar school, en om 12 uur ga ik hem
weer o… .
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oranje

orange

Bananen zijn geel en sinasappels zijn o… .

ouderwets

old fashioned

Nee, deze jurk vind ik een beetje o… . Ik heb liever moderne kleding.

het overhemd

shirt

Hij draagt vandaag een donkerblauw pak, een wit o… en een rode stropdas.

paars

purple

Als je de kleuren rood en blauw door elkaar doet, krijg je p… .

het pak

suit

Een p… is een colbert en een broek samen.

pakken

take

Wil jij even het zout p… ? Het staat in de keukenkast.

passen

try on

Ik vind deze broek mooi, maar is het wel de goede maat? Ik ga hem even p… .

het patroon
kopen.

pattern

Fatima gaat zelf een jurk maken. Ze heeft al het p… , nu moet ze nog stof

prachtig

splendid

Vind je deze jas mooi? Ja, ik vind hem p… !

praten

talk

Sorry, wilt u wat langzamer p… ? Ik begrijp het niet.

prima

very good, very well

Mijn zoontje doet het echt p… op school. Hij heeft altijd hoge cijfers.

de prijs

price

Goed, normaal is de p… 800 Euro, maar voor u is het 50 Euro goedkoper.

het procent

percent

Het is in de reclame mevrouw. U krijgt 10 p… korting.

de rits

zipper

Ik heb twee jassen: een bruine zomerjas, met een r… , en een zwarte winterjas,
met knopen.

de rok

skirt

Veel vrouwen dragen graag een broek, maar anderen dragen graag een jurk of
een r… .
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roze

pink

Als je de kleuren wit en rood door elkaar doet, krijg je r… .

ruilen

exchange

Ik heb gisteren deze broek gekocht, maar hij is te klein. Mag ik hem r… ?

de schoenen

shoes

Ik heb pijn in mijn voeten, want mijn nieuwe s… zijn toch een beetje te klein.

schoon

clean

Ja hoor, je kleren zijn weer s… . Ik heb ze vandaag gewassen.

sjiek, sjieke

chic

Op een trouwfeest dragen de mensen vaak hele s… kleding.

slordig

sloppy

Met die s… kleren kan je toch niet naar je werk! Doe nou eens nette kleren aan,
b.v. een overhemd en een stropdas.

smal

narrow

Deze straat is erg s… . Er kunnen géén twee auto’s naast elkaar rijden.

small (S)

S

Nee, medium is echt te groot. Ik moet een s… hebben.

snel

fast, quickly

Kom, we moeten snel weg, anders komen we te laat.

de sokken

socks

Ik heb vaak koude voeten, dus ik ga een paar warme s… kopen.

solliciteren
ga

apply for a job

Hé kijk, die winkel zoekt een verkoopster. Dat lijkt me leuk werk. Ik denk dat ik
s… .

sommige
zelfs

some

De meeste mensen hebben wel een mobiele telefoon. S… mensen hebben
twee telefoons.

de spijkerbroek

jeans

Welke kleur broeken vind jij mooi? Nou, ik draag bijna altijd gewoon een blauwe
s… .
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de sportschoenen sports shoes
nodig.

Mijn zoon loopt heel vaak hard. Hij heeft elke 6 maanden weer nieuwe s…

de spullen

belongings

De les is afgelopen. De cursisten doen hun s… in hun tas en gaan naar huis.

de stof

material

Ik ga proberen zelf een jurk te maken. Ik denk dat ik 7 meter s… nodig heb.

straks

in a little while

Sorry, ik heb nu even geen tijd, maar s… , over een half uurtje, wel.

de stropdas

tie

Een pak, een overhemd en een s… : dat zijn nette kleren.

de tas

bag

Ze pakt de boodschappen uit de t… en zet ze in de keukenkast.

teruggaan

go back

Als de maat niet goed is, moet je naar de winkel t… om te ruilen.

geeft … terug

give back

De klant betaalt met 50 Euro en de verkoper g… 10 Euro en 10 cent t… .

trouwen

marry

Mijn broer gaat volgende week t… . Dat wordt een groot feest!

de trouwjurk

wedding dress

Veel vrouwen willen graag trouwen in een witte t… .

de trui

sweater

Heb je het koud? Doe dan die wollen t… aan, die is lekker warm.

het T-shirt

T-shirt

Het is lekker weer. Ik doe geen trui of blouse aan, alleen een t-… .

verkopen

sell

In deze winkel v… ze tweedehands kleding. Lekker goedkoop!

de verkoper

salesman

De v… zegt: ‘U kunt daar aan de kassa betalen.’

want

because

Sorry, ik kom morgen niet, w… ik moet naar het ziekenhuis.
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wassen

wash

Deze trui moet je op 30 graden w… .

wit, witte

white

Dit rode overhemd moet je niet samen met die w… kleren wassen.

wol (wollen)

wool

Deze trui is lekker warm, want hij is van w… .

wordt (worden)

becomes

Hij is morgen jarig. Hij w… 24 jaar.

zeker

for sure

‘Morgen hebben we geen school.’
‘Wat, weet je dat z… ?’
‘Ja, echt waar. De docent is ziek.’

zwart

black

Dit zijn nog oude foto’s. Ze zijn z… - wit.

Zinnetjes
Dat is geen probleem

That’s no problem. ‘Kunt u deze rits repareren? Maar het moet morgen klaar zijn!’
‘Ja hoor, d… i… g… p… .’

Dat gaat niet.

That isn’t possible.

‘Kan jij me morgen helpen met verhuizen?’
‘Nee sorry, d… g… n… . Ik heb echt geen tijd.’

Dat staat mij niet.

That doesn’t look
good on me.

Heeft u ook een andere kleur? Donkerbruin, d… s… m… n… .

Dat zal wel gaan.

I think that’s
possible

‘Kan jij morgen het eten koken? Ik heb weinig tijd.’
‘Ja hoor, d… z… w… g… .’

Die zit goed.

That fits well

‘Wat denk je, is deze broek niet te klein?’
‘Nee hoor, d… z… g… . Het is precies de goede maat.’

Gaat uw gang.

Go ahead.

‘Pardon, mag ik misschien even naar de wc?’
‘Ja hoor, g… u… g… .’
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Gaat wel.

I’m allright

‘Hoe gaat het? Ben je erg ziek?’
‘G… w… . Ik heb nog een beetje koorts, maar ik voel me al veel beter.’

Geen idee.

I’ve no idea

‘Meneer, weet u waar de Basisweg is?’
‘Nee sorry, ik heb g… i… .’

Hartstikke bedankt.

Thanks very much. Je hebt me echt goed geholpen! H… b… !

Kom op.

Come on.

Hé, deze winkel geeft 50% korting! K… o… , we gaan er meteen naar toe!

Kunt u dat nog een
keer zeggen?

Can you say that
Again?

Sorry, ik begrijp het niet. K… u d… n… e… k… z… ?

Kunt u me even
Helpen?

Can you help me
Please?

Meneer, k… u m… e… h… ? Ik wil die fles daar pakken, maar ik kan er niet bij.

Laten we gaan.

Let’s go.

Die winkel heeft echt prachtige jurken, en ze zijn niet duur. Kom, l… w… g… .

Niet zo snel alstublieft. Not so quickly
please

Wat zegt u? N… z… s… a…. , ik begrijp er niets van.

Wat vind je hiervan?

What do you think
Of this?

Ik zoek een mooie jas. Deze bijvoorbeeld, w… v… j… h… ?

Zal ik het doen?

Shall I take it?

Tja, hij is wel duur, maar ook erg mooi. Wat denk je, z… i… h… d…
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