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DUTCHPOD101.COM  TOP 4 00 ACTI VI TI ES : DAI LY ROUTI NES  I N DUTCH #1 - I N THE MORNI NG 2

DUTCH

1. Ik word om 7 uur 's morgens wakker.

2. Ik zet mijn alarm uit.

3. Ik stap uit bed.

4. Ik was mijn gezicht.

5. Ik doe tandpasta op mijn tandenborstel.

6. Ik poets mijn tanden.

7. Ik trek het toilet door.

8. Ik zet de tv aan.

9. Ik kijk het nieuws.

10. Ik trek mijn kleren aan.

11. Ik maak koffie.

12. Ik eet ontbijt.

13. Ik zet de vuilnis buiten.

14. Ik laat de hond uit.

15. Ik voer de kat.

16. Ik ruzie met de kinderen.

CONT'D OVER



DUTCHPOD101.COM  TOP 4 00 ACTI VI TI ES : DAI LY ROUTI NES  I N DUTCH #1 - I N THE MORNI NG 3

17. Ik praat met mijn familie.

18. Ik doe de deur op slot.

19. Ik wacht op de lift.

20. Ik vermijd de buurman.

ENGLISH

1. I wake up at 7 a.m.

2. I turn off my alarm.

3. I get out of bed.

4. I wash my face.

5. I put toothpaste on my toothbrush.

6. I brush my teeth.

7. I flush the toilet.

8. I turn on the TV.

9. I watch the news.

10. I put on my clothes.

11. I make coffee.

CONT'D OVER



DUTCHPOD101.COM  TOP 4 00 ACTI VI TI ES : DAI LY ROUTI NES  I N DUTCH #1 - I N THE MORNI NG 4

12. I eat breakfast.

13. I take out the trash.

14. I walk the dog.

15. I feed the cat.

16. I argue with the kids.

17. I talk to my family.

18. I lock the door.

19. I wait for the elevator.

20. I avoid the neighbor.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

buurman neighbor noun

wakker worden wake up verb

alarm alarm noun

bed bed noun neutral

gezicht face noun neutral

tandenborstel toothbrush noun

tanden teeth noun masculine

toilet toilet noun neutral

tv TV noun masculine
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nieuws news noun neutral

kleren clothes noun neutral

koffie coffee noun masculine

vuilnis trash noun

hond dog noun masculine

kat cat noun masculine

ontbijt breakfast noun neuterv

kind kid noun

familie family noun feminine

deur door noun feminine

lift elevator noun masculine

SAMPLE SENTENCES

De jongen wordt wakker en verlaat zijn 
bed.

 
"The boy wakes up and leaves his bed."

De vrouw wordt wakker.
 

"The woman is waking up."

Ik heb een nieuw bed gekocht.
 

"I bought a new bed."

De vrouw rust in het bed.
 

"The woman is resting in the bed."

De vrouw wast haar gezicht.
 

"The woman is washing her face."

Het jonge meisje poetst haar tanden met 
een tandenborstel.

 
"The young girl is brushing her teeth with a 
toothbrush."

Zet alsjeblieft de tv uit als ik tegen je 
praat.

 
"Please switch off the TV while I am talking 
to you."

Zet de televisie aan zodat we het nieuws 
kunnen kijken.

 
"Turn on the television, so we can watch 
the news."
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De vrouw bergde de kleren op.
 

"The woman put away the clothes."

Ik kan de dag beginnen zonder koffie.
 

"I can't start the day without coffee."

Dokkumer koffie is een locale 
specialiteit van de noordelijke provincie 
Friesland.

 
"Dokkumer coffee is a local specialty from 
the northern province of Friesland."

Wat is de naam van haar hond?
 

"What's the name of her dog?"

Men zegt dat een hond een man zijn 
beste vriend is.

 
"It is said that the dog is man's best friend."

De harige hond rent achter de bal aan.
 

"The shaggy dog is running after a ball."

De jongen heeft een hond als huisdier.
 

"The boy has a pet dog."

Katten houden niet van water.
 

"Cats don't like water."

De zwarte kat loopt voor het scherm 
langs.

 
"The black cat is walking across the 
screen."

Het ontbijt is het belangrijkste maal van 
de dag.

 
"Breakfast is the most important meal of 
the day."

Wat at je voor het ontbijt?
 

"What did you have for breakfast?"

Ik eet elke dag ontbijt.
 

"I eat breakfast everyday."

De koninklijke familie zal een belangrijke 
reunie houden.

 
"The Royal Family will have an important 
reunion."

Wij hebben een grote familie.
 

"We have a big family."

Zondagavond komt de hele familie hier 
eten.

 
"Sunday evening the whole family will 
come for dinner."

De familie is een diner aan het eten.
 

"The family is eating dinner."
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Sluit alstublieft de deur het is lawaaierig 
buiten.

 
"Please close the door, it is loud outside. "

Het is een blauwe tweedeurs auto.
 

"It's a blue, two-door car."

De lift is stuk dus je moet de trap gebruiken.
 

"The elevator is broken, so you must use the stairs."
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DUTCHPOD101.COM  TOP 4 00 ACTI VI TI ES : DAI LY ROUTI NES  I N DUTCH #2 - COMMUTI NG TO WORK 2

DUTCH

1. Ik knuffel mijn kinderen.

2. Ik ga naar werk.

3. Ik loop naar het busstation.

4. Ik steek de straat over.

5. Ik koop een kaartje.

6. Ik ga de trap naar boven.

7. Ik haast mij om de bus te halen.

8. Ik laat mijn kaartje aan de buschauffeur zien.

9. Ik luister muziek op mijn smartphone.

10. Ik doe een dutje.

11. Ik bied mijn zitplaats aan een oudere vrouw aan.

12. Ik kijk op mijn horloge hoe laat het is.

13. Ik bekijk het verkeer op mijn telefoon.

14. Ik maak een telefoontje.

15. Ik kom vast te zitten in een file.

16. Ik lees het nieuws op mijn telefoon.

CONT'D OVER



DUTCHPOD101.COM  TOP 4 00 ACTI VI TI ES : DAI LY ROUTI NES  I N DUTCH #2 - COMMUTI NG TO WORK 3

17. Ik rij op mijn fiets.

18. Ik koop snacks voor op het werk.

19. Ik ga het gebouw naar binnen.

20. Ik ren de roltrap op.

ENGLISH

1. I hug my kids.

2. I go to work.

3. I walk to the bus station.

4. I cross the street.

5. I buy a ticket.

6. I go up the stairs.

7. I rush to catch the bus.

8. I show my ticket to the bus driver.

9. I listen music on my smart phone.

10. I take a short nap.

11. I offer my seat to an older woman.

CONT'D OVER
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12. I check the time on my watch.

13. I check the traffic on my phone.

14. I make a phone call.

15. I get stuck in a traffic jam.

16. I read news on my phone.

17. I ride my bicycle.

18. I buy snacks for work.

19. I enter the building.

20. I run up the escalator.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

roltrap escalator noun

knuffelen hug verb

werk work verb neutral

busstation bus station noun

straat street noun masculine

kaartje ticket noun neutral

trap stairs noun masculine

bus bus noun masculine

chauffeur driver noun
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muziek music noun feminine

dutje nap verb

zitplaats seat noun

verkeer traffic noun

telefoontje phone call phrase

file traffic jam noun feminine

horloge watch noun neutral

telefoon phone noun feminine

fiets bicycle noun feminine

snack snack noun

gebouw building noun neutral

SAMPLE SENTENCES

Ik vind mijn werk nog steeds erg leuk.
 

"I still like my work very much."

Je kan je auto parkeren in onze straat.
 

"You can park your car in our street."

Hoe heet deze straat?
 

"What is this street called?"

Dat is een duur kaartje!
 

"That is an expensive ticket!"

Een kaartje voor de dierentuin 
alstublieft.

 
"A ticket for the zoo, please."

Zij is van de trap gevallen.
 

"She fell down the stairs."

Elke dag neem ik de bus naar werk.
 

"Every day I get the bus to work."

Sommige Nederlandse steden 
experimenteren met gratis busvervoer.

 
"Some Dutch cities are experimenting with 
free public transport by bus."

Ga je met de bus?
 

"Are you going by bus?"

Deze muziek bevalt me.
 

"This music pleases me."
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Tussen Amsterdam en Rotterdam is er 
altijd een file.

 
"Between Amsterdam and Rotterdam 
there is always a traffic jam."

Ze kreeg na de diploma-uitreiking een 
horloge van haar ouders.

 
"She got a watch from her parents after the 
graduation ceremony."

Heeft u een telefoon?
 

"Do you have a phone?"

Onderweg naar huis verloor hij zijn 
telefoon.

 
"He lost his phone on his way home."

Heeft u een mobiele telefoon?
 

"Do you have a cell phone?"

In Nederland zijn meer fietsen dan 
Nederlanders.

 
"In the Netherlands there are more 
bicycles than Dutch people."

Je hoeft tijdens het fietsen geen helm te 
dragen.

 
"You don't have to wear a helmet if you 
ride a bicycle."

Er zijn meer dan 2 miljoen fietsen in 
Amsterdam.

 
"In Amsterdam there are more than two 
million bicycles."

Er was vanacht brand in het gebouw aan 
de overkant van de straat.

 
"Last night, there was a fire in the building 
across the street."

Waar vindt zich het hoogste gebouw ter 
wereld?

 
"Where is the tallest building in the world 
located?"
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DUTCHPOD101.COM  TOP 4 00 ACTI VI TI ES : DAI LY ROUTI NES  I N DUTCH #3 - COMPUTERS  AND COMPUTI NG 2

DUTCH

1. Ik zet mijn computer aan.

2. Ik lees notities op mijn tablet.

3. Ik bekijk mijn e-mail.

4. Ik installeer nieuwe software.

5. Ik comprimeer bestanden tot een zip-bestand.

6. Ik download een bestand.

7. Ik print een dokument uit.

8. Ik upload een video naar YouTube.

9. Ik geef antwoord op een reactie.

10. Ik stop het programma.

11. Ik start de computer opnieuw op.

12. Ik surf op het internet.

13. Ik bookmark een website.

14. Ik voeg een afbeelding als bijlage toe in een e-mail.

15. Ik zet de firewall aan.

16. Ik gebruik een gratis e-mail account.

CONT'D OVER



DUTCHPOD101.COM  TOP 4 00 ACTI VI TI ES : DAI LY ROUTI NES  I N DUTCH #3 - COMPUTERS  AND COMPUTI NG 3

17. Ik bekijk de map met spam.

18. Ik gebruik twee verschillende webbrowsers.

19. Ik sluit alle schermen.

20. Ik sluit de computer af.

ENGLISH

1. I turn on my computer.

2. I read notes on my tablet.

3. I check my e-mail.

4. I install new software.

5. I compress files into a single zip file.

6. I download a file.

7. I print out a document.

8. I upload a video to YouTube.

9. I reply to a comment.

10. I quit the program.

11. I restart the computer.

CONT'D OVER
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12. I browse the Internet.

13. I bookmark a website.

14. I add an image as an attachment to an email.

15. I turn on the firewall.

16. I use a free email account.

17. I check the spam folder.

18. I use two different web browsers.

19. I close all windows.

20. I shut down the computer.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

afsluiten shut down noun

scherm window noun

webbrowser web browser noun

spam spam noun

account account noun

firewall firewall noun

bijlage attachment noun

website website noun

computer computer noun masculine
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tablet tablet noun

e-mail e-mail noun masculine

software software noun

bestand file noun

downloaden download verb

dokument document noun neuter

uploaden upload verb

reactie comment verb

programma program noun

opnieuw opstarten restart verb

internet internet noun feminine

SAMPLE SENTENCES

Mijn computer laat de hele tijd 
foutmeldingen zien.

 
"My computer is displaying error 
messages all the time."

De persoon gebruikt een computer om 
een mail te schrijven.

 
"The person is using a computer to write 
email."

De persoon gebruikt een computer om 
een mail te schrijven.

 
"The person is using a computer to write 
email."

De programmeur typt een e-mail.
 

"The programmer types an e-mail."

Kun je me de nieuwste dokumenten 
sturen?

 
"Could you send me the newest 
documents?"

Elke avond voor ik naar bed ga surf ik op 
het internet.

 
"I surf the Internet every night before bed."
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DUTCHPOD101.COM  TOP 4 00 ACTI VI TI ES : DAI LY ROUTI NES  I N DUTCH #4  - HOUS EWORK 2

DUTCH

1. Ik lap het raam.

2. Ik stofzuig het tapijt.

3. Ik maak de oven schoon.

4. Ik stof de planken.

5. Ik betaal de rekeningen.

6. Ik geef de planten water.

7. Ik doe de was.

8. Ik gebruik wasverzachter

9. Ik doe de afwas.

10. Ik verwissel een gloeilamp.

11. Ik vraag de kinderen om hun huiswerk af te maken.

12. Ik bereid de lunch.

13. Ik doe boodschappen.

14. Ik plaats een nieuwe boekenplank.

15. Ik verplaats het meubilair.

16. Ik schilder de muren.

CONT'D OVER
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17. Ik repareer een kapotte stoel.

18. Ik was de gezinsauto.

19. Ik bezoek mijn ouders.

20. Ik breng een dag lui door.

ENGLISH

1. I wipe the window.

2. I vacuum the carpet.

3. I clean the oven.

4. I dust the shelves.

5. I pay the bills.

6. I water the plants.

7. I do laundry.

8. I use fabric softener.

9. I wash the dishes.

10. I change a lightbulb.

11. I ask the kids to finish their homework.

CONT'D OVER
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12. I make lunch.

13. I buy groceries.

14. I assemble a new bookshelf.

15. I move the furniture.

16. I paint the walls.

17. I fix a broken chair.

18. I wash the family car.

19. I visit my parents.

20. I spend day being lazy.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

raam window noun neutral

tapijt carpet noun neutral

oven oven noun masculine

plank shelf noun

rekening bill noun masculine

plant plant noun common

was laundry noun

wasverzachter softener noun

afwas dishes noun
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gloeilamp light bulb noun feminine

huiswerk homework noun neutral

boodschappen groceries noun

boekenplank bookshelf noun feminine

meubilair furniture noun

lunch lunch noun masculine

muur wall noun masculine

stoel chair noun masculine

auto car noun masculine

ouders parents noun common

lui lazy adjective

SAMPLE SENTENCES

De badkamer heeft een klein raampje.
 

"The bathroom has a tiny window."

Het wordt een beetje koud. Kun je 
alstublieft het raam dichtdoen?

 
"It's getting a bit cold. Could you close the 
window, please?"

Kun je het raam openen, alsjeblieft?
 

"Could you open the window, please?"

De man doet het raam dicht.
 

"The man is closing the window."

De man en vrouw dragen een tapijt.
 

"The man and woman are carrying a 
carpet."

Raak de oven niet aan wanneer deze 
nog heet is.

 
"Don't touch the oven when it is still hot."

de oven schoonmaken
 

"clean the oven"

De inhoud van die plank is verboden 
voor de kinderen van dit huis.

 
"The content of that shelf is forbidden to 
the kids of this house."
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mobiele telefoonrekening
 

"cellular phone bill"

Veel medicijnen van tegenwoordig 
komen van planten gevonden in het 
regenwoud.

 
"Many modern medicines come from 
plants found in the rain forest."

Vervang de gloeilamp wanneer deze 
doorbrand en zwart word.

 
"Change the lightbulb when it burns out 
and goes dark."

Aan de keukentafel doen we ons 
huiswerk en spelen we spelletjes.

 
"We do homework and play games at the 
kitchen table."

Kun je dit boek op de boekenplank 
zetten?

 
"Can you put this book on the bookshelf?"

De boekenplank staat vol met boeken.
 

"The bookshelf is full of books."

Ik denk dat het tijd is voor de lunch.
 

"I think it is time for lunch."

Wat heb je met de lunch gegeten?
 

"What did you eat for lunch today?"

Ik hou er van om in mijn eentje in het 
park te lunchen.

 
"I prefer to lunch on my own in the park."

Wat wil je eten voor lunch?
 

"What would you like to eat for lunch?"

De stoel is bevestigd aan de 
schoolbureau.

 
"The chair is attached to the school desk."

Hij koos een blauwe auto.
 

"He chose a blue car."

Mijn auto heeft een lekken band.
 

"My car has a flat tire."

De meest verkochte automerken in 
Nederland zijn Peugeot en Volkswagen.

 
"The best selling car brands in the 
Netherlands are Peugeot and 
Volkswagen."

Ik heb een Franse auto.
 

"I have a French car."

Het is hartverwarmend om ouders te 
zien herenigen met een kind.

 
"It is heartwarming to watch parents 
reunite with a child."
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Ouders moeten de beoordeling van de filmkeuring controleren alvorens hun kind er 
naar te laten kijken.

 
"Every parent should check a movie's rating before allowing their child to watch it."
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DUTCHPOD101.COM  TOP 4 00 ACTI VI TI ES : DAI LY ROUTI NES  I N DUTCH #5 - AT THE OFFI CE 2

DUTCH

1. Ik klok in met mijn identiteitskaart.

2. Ik zit aan mijn bureau.

3. Ik stel prioriteiten.

4. Ik word gevraagd om aan een taak te werken.

5. Ik maak documentatie op.

6. Ik woon een vergadering bij.

7. Ik ruim mijn bureau op.

8. Ik leg een pen in mijn la.

9. Ik beantwoord een e-mail.

10. Ik neem notities.

11. Ik bestel kantoorartikelen.

12. Ik verstuur een fax.

13. Ik ga lunchen met mijn collega's.

14. Ik krijg een telefoontje.

15. Ik bereid een presentatie voor.

16. Ik neem een betaalde vakantie.

CONT'D OVER
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17. Ik krijg een nieuw idee.

18. Ik schrijf notities op kladpapier.

19. Ik verlaat het kantoor op tijd.

20. Ik heb een uur overwerk.

ENGLISH

1. I clock in with my ID card.

2. I sit at my desk.

3. I set priorities.

4. I am asked to work on a task.

5. I create documentation.

6. I attend a meeting.

7. I tidy up my desk.

8. I put a pen in a drawer.

9. I answer an e-mail.

10. I take notes.

11. I order office equipment.

CONT'D OVER
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12. I send a fax.

13. I go for lunch with my colleagues.

14. I receive a phone call.

15. I prepare a presentation.

16. I take a paid vacation.

17. I get a new idea.

18. I take notes on scratch paper.

19. I leave the office on time.

20. I work one hour overtime.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

overwerk overtime noun

vertrekken leave verb

identiteitskaart ID card noun

bureau desk noun neutral

prioriteit priority noun

taak task noun

documentatie documentation noun

vergadering meeting noun feminine

opruimen tidy up verb
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la drawer noun

beantwoord answer verb

notitie note noun

artikelen equipment noun

lunch lunch noun masculine

telefoongesprek phone call noun

presentatie presentation noun feminine

fax fax noun masculine

vakantie vacation noun feminine

idee idea noun neuter

papier paper noun neutral

SAMPLE SENTENCES

Zijn bureau was echt een chaos maar 
toch vond hij de map in een keer.

 
"His desk was a real mess, but he found 
the file at once."

De manager nam een pauze aan het 
bureau.

 
"The manager took a break at the desk."

De vergadering vindt plaats in de 
zakenbuurt.

 
"The meeting will take place in the finance 
district."

Het is erg onbeleefd om tijdens een 
belangrijke vergadering in slaap te 
vallen.

 
"It is very impolite to sleep during an 
important meeting."

De klant is te laat voor de vergadering.
 

"The client is late for the meeting."

Iedereen van de afdeling woont de 
vergadering bij.

 
"Everyone in the department is attending a 
meeting."

Ik denk dat het tijd is voor de lunch.
 

"I think it is time for lunch."

Wat heb je met de lunch gegeten?
 

"What did you eat for lunch today?"
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Ik hou er van om in mijn eentje in het 
park te lunchen.

 
"I prefer to lunch on my own in the park."

Wat wil je eten voor lunch?
 

"What would you like to eat for lunch?"

De beste manier om een idee te 
"verkopen" is om goed voorbereid aan 
een presentatie te beginnen.

 
"The best way to sell an idea is to be well 
prepared for a presentation."

Ik zal je de papieren gelijk per fax 
toesturen.

 
"I will send you the papers by fax right 
away."

Deze wintervakantie ga ik skiën met 
mijn broer.

 
"This winter vacation I am going skiing 
with my brother."

Iedereen heeft wel eens behoefte aan 
vakantie.

 
"Everyone needs a vacation sometimes."

De man legt zijn idee uit.
 

"The man is explaining the idea."

Een stuk rood papier.
 

"A piece of red paper."

Een stuk rood papier.
 

"A piece of red paper."
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DUTCHPOD101.COM  TOP 4 00 ACTI VI TI ES : DAI LY ROUTI NES  I N DUTCH #6  - HEALTH AND DI ET 2

DUTCH

1. Ik probeer een nieuw dieet.

2. Ik stap op een weegschaal.

3. Ik werk aan het verhogen van mijn stofwisseling.

4. Ik train twee keer per week.

5. Ik doe elke dag sit-ups.

6. Ik doe elke dag push-ups.

7. Ik krijg een medische keuring.

8. Ik gorgel na het thuiskomen.

9. Ik wil voorkomen dat ik een verkoudheid krijg.

10. Ik probeer meer groente te eten.

11. Ik eet veel eten met mineralen.

12. Ik neem veel vitaminen.

13. Ik zorg er voor veel vezels te eten.

14. Ik verminder de koolhydraten.

15. Ik neem eten met veel eiwitten.

16. Ik ren de trap op.

CONT'D OVER
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17. Ik probeer me aan een gebalanceerd dieet te houden.

18. Ik tel de calorieën.

19. Ik neem minder snoepgoed.

20. Ik geef me over aan de verleiding.

ENGLISH

1. I try a new diet.

2. I step on a scale.

3. I work on increasing my metabolism.

4. I exercise twice a week.

5. I do sit-ups every day.

6. I do push-ups every day.

7. I get a health checkup.

8. I gargle after returning home.

9. I want to avoid catching a cold.

10. I try to eat more vegetables.

11. I eat food with a lot of minerals.

CONT'D OVER
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12. I take a lots of vitamins.

13. I make sure to eat a lot of fiber.

14. I reduce carbohydates.

15. I eat food with a lot of protein.

16. I run up the stairs.

17. I try to eat a balanced diet.

18. I count calories.

19. I cut back on sweets.

20. I give in to temptation.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

verleiding temptation noun

vitamine vitamin noun

vezel fiber noun

koolhydraat carbohydrate noun

eiwit protein noun

trap stair noun

gebalanceerd dieet balanced diet noun

calorie calorie noun

snoepgoed sweets noun
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mineraal mineral noun

dieet diet noun

weegschaal scale noun

stofwisseling metabolism noun

trainen exercise noun

sit-up sit-up adjective

push-up push-up noun

medische keuring health checkup noun

gorgelen gargle verb

verkoudheid cold noun masculine

groente vegetable noun feminine

SAMPLE SENTENCES

Ik ga elke naar buiten om te trainen.
 

"I go out to exercise every day."

Dat is een nare verkoudheid.
 

"That is a nasty cold."

Is een tomaat een fruit of een groente?
 

"Is a tomato a fruit or a vegetable?"
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DUTCH

1. Ik kies een plek om mijn vriend te ontmoeten.

2. Ik probeer niet te laat te komen.

3. Ik barbecue op het strand.

4. Ik koop veel kleding in de uitverkoop.

5. Ik pas de kleren in een paskamer.

6. Ik vind koopjes.

7. Ik drink koffie in een café.

8. Ik ontmoet mijn vrienden bij het winkelcentrum.

9. Ik verkoop oude kleding op een rommelmarkt.

10. Ik begin een nieuwe hobby.

11. Ik kijk een nieuwe film.

12. Ik krijg een gratis bioscoopkaartje.

13. Ik rij in een achtbaan.

14. Het restaurant gaat om 10 uur 's morgens open.

15. Ik controleer het prijskaartje.

16. Ik vraag de verkoper naar de prijs.

CONT'D OVER
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17. Ik loop door de buurt.

18. Ik bezoek een winkel voor chocolade.

19. Ik zoek naar vrijwilligerswerk.

20. Ik verlies mijn digitale camera.

ENGLISH

1. I choose a place to meet with my friend.

2. I try not to be late.

3. I barbecue on the beach.

4. I buy a lot of clothes at a sale.

5. I try on the clothes in a fitting room.

6. I find bargains.

7. I drink coffee at the cafe.

8. I meet my friends at the mall.

9. I sell old clothes at a flea market.

10. I start a new hobby.

11. I watch a new movie.

CONT'D OVER
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12. I get a free movie ticket.

13. I ride on a roller coaster.

14. The restaurant opens at 10 a.m.

15. I check the price tag.

16. I ask the sales clerk about the price.

17. I walk around the neighborhood.

18. I visit a chocolate store.

19. I look for volunteer activities.

20. I lose my digital camera.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

plek place noun

laat late verb

barbecue barbecue verb masculine

uitverkoop sale noun masculine

koopje bargain noun

café cafe noun neutral

winkelcentrum mall noun neutral

vlooienmarkt flea market noun

hobby hobby noun common
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kaartje ticket noun neutral

restaurant restaurant noun neutral

prijskaartje price tag noun

verkoper sales clerk noun

achtbaan roller coaster noun

buurt neighborhood noun feminine

chocolade chocolate noun masculine

vrijwilligerswerk volunteer activities noun

digitale camera digital camera noun

paskamer fitting room noun

film movie noun masculine

SAMPLE SENTENCES

Ik kom te laat.
 

"I will be late."

Hij is altijd te laat voor de les.
 

"He is always late for class."

Het was al te laat voor me om mijn 
slechte manieren te veranderen.

 
"It was too late for me to change my bad 
habits."

Jij bent altijd te laat voor je werk.
 

"You are always late for work."

Hoe laat is het?
 

"What time is it?"

De cafés in mijn straat ging begin van de 
lente open.

 
"The cafes in my street opened in early 
spring."

Elke zaterdag is er een vlooienmarkt.
 

"There's a flea market every Saturday."

Om gezond en gefocused te blijven heeft 
iedereen een hobby nodig.

 
"Everybody needs a hobby to stay healthy 
and focused."
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Vissen is een ontspannen hobby.
 

"Fishing is a relaxing hobby."

Dat is een duur kaartje!
 

"That is an expensive ticket!"

Een kaartje voor de dierentuin 
alstublieft.

 
"A ticket for the zoo, please."

Mijn favoriete restaurant is Subway.
 

"My favorite restaurant is Subway."

De sfeer van het restaurant trekt de 
laatste tijd veel klanten.

 
"The atmosphere of the restaurant has 
drawn a lot of customers lately."

Dat is een goed restaurant.
 

"That's a good restaurant."

Deze buurt is erg kalm en je hebt 
makkelijk toegang tot de binnenstad.

 
"This neighborhood is really calm and it is 
easy to access the downtown area from it."

Sommige mensen kunnen gewoon niet 
zonder chocolade.

 
"Some people just can't live without 
chocolate."

"Chocolade" komt van het Azteekse 
woord " Xocolatl", wat "bitter water" 
betekent.

 
""Chocolate” comes from the Aztec word, 
“Xocolatl", which means 'bitter water'."

Vanaf de highschool hebben we geen 
goeie film meer gezien.

 
"We haven't watched a good movie since 
high school."

Hij speelt in de nieuwe Woody Allen film.
 

"He's in the new Woody Allen movie."
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DUTCH

1. Ik reserveer een niet-roken plaats.

2. Ik roep een ober.

3. Ik vraag om een wijnkaart.

4. Ik bestel een drankje.

5. Ik neem veel eten van het buffet.

6. Ik bestel een gevarieerd kaasplankje.

7. Ik word hebberig en bestel veel gerechten.

8. Ik liep tegen een vriend op in het cafetaria.

9. Ik vroeg om nog een schotel.

10. Ik laat mijn eetstokjes vallen.

11. Ik vier de verjaardag van mijn kinderen bij mooie restaurants.

12. Ik probeer een lokaal biertje.

13. Ik doe dressing op de salade.

14. Ik schenk water uit de kan.

15. Ik bestel voor het hoofdgerecht vis.

16. Ik vraag om meer rijst.

CONT'D OVER
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17. Ik bestel het dessert.

18. Ik zoek naar tandenstokers.

19. Ik vraag om de rekening.

20. Ik betaal met de creditcard.

ENGLISH

1. I reserve a non-smoking seat.

2. I call a waiter.

3. I ask for a wine list.

4. I order a drink.

5. I get a lot of food at the buffet.

6. I order an assorted cheese platter.

7. I get greedy and order a lot of dishes.

8. I bumped into a friend at the cafeteria.

9. I ask for another plate.

10. I drop my chopsticks.

11. I celebrate my childrens' birthdays at nice restaurants.

CONT'D OVER



DUTCHPOD101.COM  TOP 4 00 ACTI VI TI ES : DAI LY ROUTI NES  I N DUTCH #8  - DI NI NG OUT 4

12. I try a local beer.

13. I put salad dressing on the salad.

14. I pour water from a pitcher.

15. I order fish for the main course.

16. I ask for more rice.

17. I order a dessert.

18. I look for toothpicks.

19. I ask for the bill.

20. I pay by credit card.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

reserveren reserve verb

ober waiter noun masculine

wijnkaart wine list noun

drankje drink noun

buffet buffet noun

plankje platter noun

hebberig greedy adjective

cafetaria cafeteria noun feminine

shotel plate noun
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eetstokjes chopsticks noun

vieren celebrate verb

salade salad noun common, feminine

kan pitcher noun

hoofdgerecht main course noun neutral

bier beer noun neutral

rijst rice noun

dessert dessert noun

tandenstoker toothpick noun masculine

rekening bill noun masculine

creditcard credit card noun masculine

SAMPLE SENTENCES

Ik kan niet geloven hoe onbeschoft de 
ober is van deze tent!

 
"I can't believe how rude the waiter is at 
this place!"

Het kan al dicht zijn maar het cafetaria is 
aan het einde van deze straat.

 
"The cafeteria is at the end of the street, 
but it may already be closed."

Na een aantal dagen vlees te hebben 
gegeten kon hij alleen nog maar aan 
salade denken.

 
"After eating meat for several days he 
could only think about salad."

Ik zou graag een biertje willen.
 

"I'd like to have a beer."

mobiele telefoonrekening
 

"cellular phone bill"
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DUTCH

1. Ik steek een geurkaars aan.

2. Ik maak kruidenthee.

3. Ik ruim mijn harde schijf op.

4. Ik schud een spel kaarten.

5. Ik doe wat handwerk,

6. Ik speel een bordspel met mijn vrienden.

7. Ik open een blik bier.

8. Ik ga naar de gemakswinkel.

9. De bezorgwagen komt bij mijn huis,

10. Ik bestel een pizza.

11. Ik doe alsof ik niet thuis ben.

12. Ik speel een videospel met mijn vrienden.

13. Ik verlies de afstandsbediening.

14. Ik kijk kabeltelevisie.

15. Ik vecht met mijn kinderen over de afstandsbediening.

16. Ik huur een online film.

CONT'D OVER
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17. Ik verander het kanaal.

18. Ik huil bij de laatste aflevering.

19. Ik lees mijn kind een boek voor.

20. Ik bekritiseer de prestaties van de akteur.

ENGLISH

1. I light scented candle.

2. I make herbal tea.

3. I clean up a hard disk.

4. I shuffle a deck of cards.

5. I do some crafts.

6. I play a board game with my friends.

7. I open a can of beer.

8. I go to the convenience store.

9. The delivery truck comes by my house.

10. I order a pizza.

11. I pretend not to be at home.

CONT'D OVER
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12. I play video games with my friends.

13. I lose the remote control.

14. I watch cable TV.

15. I fight with my children over the remote control.

16. I rent online movie.

17. I change the channel.

18. I cry at the final episode.

19. I read a book to my child.

20. I criticize an actor's performance.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

akteur actor noun

kaars candle noun feminine

kruidenthee herbal tea noun

harde schijf hard disk noun

kaart card noun feminine

handwerk craft noun

bordspel board game noun

blikje can noun neuter
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gemakswinkel
convenience 

store noun masculine

bezorgwagen delivery truck noun

pizza pizza noun masculine

doen alsof pretend verb

kwijtraken lose verb

kabeltelevisie cable TV noun

afstandsbediening remote control noun feminine

videospel video game noun

huur rent verb

kanaal channel noun

laatste aflevering final episode noun

boek book noun neutral

SAMPLE SENTENCES

Het aantal kaarsjes op een taart geeft 
aan hoe oud de persoon wordt.

 
"The number of candles on a cake shows 
the number of years."

Hoeveel kost die prepaid kaart?
 

"How much is that prepaid card?"

Hij verzamelt blikjes Coca-Cola uit 
verschillende landen.

 
"He collects Coca-Cola cans from different 
countries."

De gemakswinkel is 24 uur open.
 

"The convenience store is open 24 hours."

Ik bestelde een pizza met extra kaas.
 

"I ordered pizza with extra cheese."

Kun je me alstublieft de 
afstandsbediening geven.

 
"Please pass me the remote control."



DUTCHPOD101.COM  TOP 4 00 ACTI VI TI ES : DAI LY ROUTI NES  I N DUTCH #9  - RELAXI NG AT HOME 6

Dit boek is erg grappig.
 

"This book is pretty funny."

Welke boek ben je aan het lezen?
 

"What book are you reading?"
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DUTCH

1. Ik haal de voordeur van het slot.

2. Ik ga het appartement naar binnen.

3. Ik doe het licht aan.

4. Ik relax op de sofa.

5. Ik kijk het avondnieuws.

6. Ik nodig vrienden uit voor het avondeten.

7. Ik bereid het avondeten.

8. Ik breng de kinderen naar bed.

9. Ik vertel mijn kinderen een verhaaltje voor het slapen gaan.

10. Ik vertel hilarische grappen aan mijn vrienden.

11. Ik schenk een glas wijn in.

12. Ik mors wijn op de tafel.

13. Ik ruim de rommel op.

14. Ik heb een gesprek door de telefoon met mijn baas.

15. Ik praat over mijn dag.

16. Ik plan voor morgen.

CONT'D OVER
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17. Ik neem een warm bad.

18. Ik droog mijn haar met een föhn.

19. Ik laad de accu van mijn telefoon op.

20. Ik ga rond middernacht naar bed.

ENGLISH

1. I unlock the front door

2. I enter the apartment

3. I turn on the light

4. I relax on the sofa

5. I watch the evening news.

6. I invite friends over for dinner.

7. I prepare dinner.

8. I put the children to bed.

9. I tell bedtime stories to my children.

10. I tell hilarious jokes to my friends.

11. I pour a glass of wine.

CONT'D OVER
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12. I spill wine on the table.

13. I clean up the mess.

14. I have a conversation with my boss on the phone.

15. I talk about my day.

16. I plan for tomorrow.

17. I take a hot bath.

18. I dry my hair with a hair dryer.

19. I charge the batteries on my phone.

20. I go to sleep around midnight.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

deur door noun feminine

appartement apartment noun neutral

licht light noun neuter

sofa sofa noun masculine

kijken watch verb

vriend friend noun masculine

avondeten dinner noun neuter

kind child verb

verhaal story noun neutral
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grap joke noun

wijn wine noun masculine

rommel mess noun

gesprek conversation noun

dag day noun masculine

tafel table noun feminine

plannen plan verb

bad bath noun

föhn hair dryer noun

batterij battery noun feminine

middernacht midnight noun masculine

SAMPLE SENTENCES

Sluit alstublieft de deur het is lawaaierig 
buiten.

 
"Please close the door, it is loud outside. "

Het is een blauwe tweedeurs auto.
 

"It's a blue, two-door car."

De man doet het licht aan.
 

"The man turns on the light."

Neem alleen lichte bagage mee.
 

"Bring only light luggage."

De man deed het licht aan.
 

"The man turned on the light."

Mijn beste vriend en ik ga overal samen 
heen.

 
"My best friend and I go everywhere 
together."

Ik zei "doei" tegen mijn vriend.
 

"I said 'bye' to my friend."

Wat ga je koken voor het avondeten?
 

"What are you going to cook for dinner?"
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Toen ik nog een kind was reed ik elke 
dag op mijn fiets naar school.

 
"When I was a child I used to ride my bike 
to school every day."

Ik heb een (1) kind.
 

"I have one child."

Dat is een prachtig verhaal!
 

"That is a wonderful story!"

Wijn wordt per glas geschonken 
meneer.

 
"Wine is being poured per glass, sir."

Witte wijn wordt in het glas geschonken.
 

"Wine is being poured into the glass."

Een dag heeft vierentwintig uur.
 

"One day has twenty-four hours."

Welke dag is het vandaag?
 

"What day is it today?"

Ik legde de boeken op de tafel.
 

"I put the books on the table."

De tafel heeft vier poten.
 

"The table has four legs."

Aan de keukentafel doen we ons 
huiswerk en spelen we spelletjes.

 
"We do homework and play games at the 
kitchen table."

Deze tafel is te laag voor me.
 

"This table is too low for me."

Ik wist niet dat mijn toetsenbord op 
batterijen werkt.

 
"I didn't know that my keyboard runs on 
batteries."

We kwamen om middernacht thuis.
 

"We came home at midnight."
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